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(1)
Dr. Yurdagül ATUN1; Prof. Dr. Ata ATUN2
ANADOLU’DAN KIBRIS’A BAĞLANAN SUYUN STRATEJİK ve POLİTİK ETKİLERİ
STRATEGIC and POLITICAL EFFECTS OF WATER FROM ANATOLIA TO CYPRUS

ÖZ
Akdeniz’de, Anadolu'dan Kıbrıs adasına deniz yüzeyinin 250 metre altına döşenen borularla su temini
Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hükümetleri tarafından “Barış Suyu” olarak adlandırılmaktadır.
Anadolu'dan Kıbrıs'a getirilen su, asırlardır sürmüş olan kuraklık ve su kıtlığını sona erdirirken, üretimi her
yıl biraz daha azalmakta olan tarımın ve hayvancılığın yeniden gelişmesine yol açacak, tüm doğasal etkisine
ilaveten de Kıbrıs Türk ve Rum halklarının arasındaki anlaşmazlığa son vererek uzun vadeli çözüme zemin
hazırlayacaktır. Anadolu'dan Kıbrıs adasının kuzeyine gelen Torosların suyu, insan yaşamına, tarıma,
hayvancılığa, doğal yaşama olumlu etkisinin yanında, her türlü bitki, hayvan, böcek ve canlı türünün mevcut
yaşam taleplerinin karşılanmasına da büyük katkıda bulunmaktadır.
“Barış Suyu”nun siyasal hayata etkisi de yadsınamaz. Müzakere masasında Kıbrıs Türklerinin ellerini
güçlendireceği, Rum tarafının elini zayıflatacağı realitesi Rum tarafında hoşnutsuzluk yaratmıştır. Kıbrıs
adasını Anadolu'ya bağlayan su projesi, İsrail’i de Kıbrıs üzerinden Anadolu’ya bağlama ve ileriki yıllarda
bölgesel barışın lehine Doğu Akdeniz’deki bazı stratejik ve jeopolitik işbirliğine yol açabilecek mahiyettedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, KKTC, Kıbrıs, Su, boru.

ABSTRACT
The water supply Project by pipes from Anatolia to the island of Cyprus 250 m. below sea level through
Mediterranean Sea is named “Peace Water” by the Republic of Turkey and TRNC governments. The water
from Anatolia to Cyprus will overcome the millenniums long draught, scarcity of water and depressed
agriculture and stock breeding in the island, together with a long lasting solution based on equal partnership,
causing to end the dispute between Turkish and Greek communities of the island. The political effects of the
“Peace Water” is quite negative on the Greek side, believing that the water supply from Anatolia with
strengthen the hands of the Turkish Cypriots on the negotiation table, while will cause Greek side to lose a
considerable amount of political superiority.
While the water from Anatolia gave a further push and zest for living and existing, to the human life,
agriculture and stock breeding, it also will contribute to the promotion to the demands for existing of all kinds
of plants, animals, insects and living creatures. This water project, connecting the island of Cyprus to Anatolia
may also connect Israel to Anatolia through Cyprus and definitely will give birth to some strategic and
geopolitics issues in the eastern Mediterranean region.
Keywords: Turkey, TRNC, Cyprus, Water, Pipe.
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Araştırmanın Önemi ve Genel Amaçlar
Anadolu’dan Kıbrıs adasına su getirilmesinin önemi, bölgede söz sahibi ülkelerin bölgesel politikaları,
enerji stratejileri içinde gizli bir yer alırken, Kıbrıs adasında yaşayan iki toplumun siyasi beklentileri içindeki
rolünü de gizlemektedir.
ABD'nin dış politikası üzerinde güçlü bir etkisi olan İsrail, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş,
işlerliği kanıtlanmış ve an itibarı ile faal olan su boru hattının Kıbrıs'ın kuzey bölgelerinden deniz yüzeyinin
250 m. altından İsrail'e kadar döşenmesi durumunda Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirebilir ve Türkiye ile
siyasi bağlarını güçlendirebilir.
Anadolu'dan Kıbrıs'a su sağlayan tatlı su borusu hattının müzakere masasına etkisinin olacağı öngörü
değil kesinliktir.
Araştırma sorusu
Bu makalenin amacı, “Barış Suyu”nun uluslararası yasalarla uyumlu olup olmadığını tespit etmek,
müzakerelere Kıbrıs sorununa ve uzun vadede, uzun vadeli politikalarla sürdürülebilir bir çözüm bulmak için
bazı veya güçlü bir etkisinin olup olmadığını irdelemektir.
Araştırma sorusunun temelini, “Anadolu'dan Kıbrıs'a bağlanan içme suyu boru hattının, bölgesel lider
ülkelerin küresel politikaları ve stratejileri üzerinde stratejik ve politik etkileri olup olmayacağı” konusu veya
tezi oluşturmaktadır.
Bu temel kavramdan yola çıkarak, araştırma sorusu şu şekilde kavramsallaştırılabilir: “Anadolu'dan
Kıbrıs'a içme suyu boru hattını bağlamanın arkasındaki esas nedenler, Kıbrıs adasının yüzyıllardır süren
kuraklığının doğadaki yıkıcı etkilerine son vermenin yanında bölgesel politikalar ve stratejilerdir.”
Bu makale, esas olarak Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler ve Türk akademisyenler, politikacılar,
teknik kişiler ve tarafsız araştırmacı ve yazarların yazdığı resmi belgeler ve makalelere dayanmaktadır.
Giriş
Kıbrıs adasındaki suyun azlığı ve nüfusun artması, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, uzun yıllar süren
hazırlığın ardından, beş yıl süren çalışma ve araştırma sonucunda, uygulanabilir bir projeyi geliştirmeye ve
inşa etmeye yöneltmiştir.
1999 yılında başlatılan fizibilite çalışmaları sonucunda 2011 yılında yayınlanan rapor, (DSİ,2011:1)
Anadolu'dan Kıbrıs'a kadar deniz seviyesinin 250 m. altından borular ile su temini konusunda fikir vermek
amacıyla hazırlanmıştır. “Asrın Projesi” olarak tanımlanan bu su temin projesi, bir kıtadan, bir adaya deniz
altından boru hattıyla su ileten dünyadaki en büyük projedir.
Yaklaşık 450 milyon ABD Doları civarında bir harcama ile gerekli olan altyapı, barajlar, elektrik
santralleri, kara ve denizdeki borular, temizlik sistemi, arıtma üniteleri ve diğer tesislerin yapımı ile projenin
tümü eksiksiz olarak 2016 yılının sonbaharında tamamlanmış ve Kasım 2016'da borulardan su akışı
gerçekleşmiştir. (Teknokulis,2013:1).
Anadolu'dan Kıbrıs adasına borularla gelen su, insan yaşamına, tarıma ve hayvancılığa, yaşam ve
varoluş için gerekli koşulları iyileştirip arttırırken, adada var olan ve yaşamlarını sürdüren her tür bitki,
hayvan, böcek ve canlı türün, mevcut taleplerinin karşılanmasına da büyük katkıda bulunmaktadır. Siyasi ve
stratejik açıdan bakıldığında ise Kıbrıs adasını Anadolu'ya bağlayan bu su projesinin, İsrail’i Kıbrıs adası
vasıtası ile Anadolu’ya bağlaması ve bunun sonucunda da Doğu Akdeniz’deki bazı stratejik ve politik
dengelerin değişmesi olasılık arz etmektedir.
Anadolu'dan Kıbrıs'a Su Getirilmesinin Tarihsel Geçmişi
Kıbrıs adasında, 60’lı yılların ortalarında kesintisiz olarak 5 yıldan fazla süren kuraklık, FAO’nun
(BM'nin Gıda ve Tarım Örgütü) bilimsel araştırması ve tavsiyesinden sonra, dönemin Kıbrıs Rum Yönetimi
Başkanı 3. Makarios, adına “bulut tohumlamak” denilen yöntemle, içeriğinde olası nem ihtiva eden bulutların
üzerine gümüş iyodür serperek bulutların içindeki nemi yağmur damlacıklarına dönüştürmeyi denemiştir.
Birkaç kez arka arkaya denenen yöntem başarılı olmayınca, uygulamaya son verilmiştir.
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Adada, 60’lı yılların sonlarında ve 70’lerin başında ardışık kuraklıklar yaşanırken, (Stephen, 2006: 1),
FAO bu kez Kıbrıs Rum Yönetimi’ne, Türkiye’den Kıbrıs’a, deniz yatağı üzerine serilecek borularla
Türkiye’nin Taşucu bölgesinden, Kıbrıs’ın Güzelyurt (Omorfo) kazasındaki Erenköy (Kokkina) bölgesine su
getirilmesini tavsiye etmiştir. Tavsiye Dünya Bankası tarafından uygulanabilir bulunmuş ve Makarios
hükümetine, kalkınma programı kapsamında, çok düşük faizli, ilk 4 yıl içinde taksit ödemesi olmayan 55
Milyon ABD Doları tutarında bir kredi teklif edilmiştir.
Kıbrıs adasında kuraklığın sürmesine ve yoğun bir şekilde içme suyu gereksinimi olmasına rağmen
(Spilling,2009:54) Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Makarios, FAO’nun tavsiyesini ve Dünya Bankası’nın uzun
vadeli kredi teklifini, Kıbrıs adasının Yunan toprağı olduğu ve Kıbrıs adasının, Anadolu’dan Kıbrıs adasına
göbek bağı (James,2015:1) vazifesini görecek su boruları ile Anadolu’ya bağlanmasının, Rum halkının/Helen
(Yunan) dünyasının politik stratejisine aykırı olduğu gerekçesi ile reddetmiştir. Makarios’un bu kararından
sonra Anadolu’dan Kıbrıs’a borularla su getirilmesi düşüncesi bir kenara itilmiş ve boru hattı yapımı
gerçekleşmemiştir.
Söz konusu proje, 44 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından hayata geçirilmiş, Kıbrıs adası,
insanları, hayvanları, bitkileri, diğer canlıları ve doğası ile birlikte kuraklığın olumsuz etkilerinden
kurtarılmıştır.
Teknik Bilgiler
Akademisyenler, su uzmanları ve adanın yerel halkı, uzun yıllar devam eden kuraklıklar ve suyun aşırı
kullanımı nedeni ile adanın akiferlerindeki su miktarının ve kalitesinin düştüğü ve adada yaşamlarını sürdüren
insanlar, hayvanlar ve bitkiler için sürdürülebilir bir yaşam için adanın daha fazla suya gereksinimi (USA
IBP,48:2006) olduğu konusunda hemfikirdirler.
Yerel halk, yıllarca deniz suyunun yer altı su kaynakları ile karışmasının, günlük yaşamı ve tarımsal
sulamayı bozduğundan şikâyet etmişlerdir. Tuzlanma sorunu kıyı bölgeleri ile sınırlı kalmamış, yıllar içinde
adanın her tarafına doğaya zarar verecek bir şekilde yayıldığı tespit edilmiştir. (Steenhuis,2012:170)
Kıbrıs Rum Yönetimi, günlük 51,000 metreküp mineralsiz içme suyu elde etmek için ilk deniz suyunu
tuzdan arındıracak tesisi günlük 40,000 metreküp kapasite ile Larnaka'nın Dikelya bölgesinde, ikinci tesisi
de Larnaka’nın batısında kurmuştur. (Ioanna,2007:1).
Artan nüfus ve Kıbrıs adasında yıllardır sürmekte olan su kıtlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye’nin
güney bölgelerinde sularını denize akıtan nehirleri sularını bir yerde toplayıp borularla adaya tatlı su taşımak
için bir çözüm bulmaya zorlamıştır. Kıbrıs Rum Yönetimi de, alternatif bir çözüm olarak Lübnan hükümeti
ile dağlardan denize akan suyu tankerlerle Kıbrıs adasına taşımak için görüşmelere başlatmıştır.
(Medsos,2008:1)
İlk çözüm, deniz yolu ile römorkörlerin çektiği çok büyük boyuttaki motorsuz tankerlerle Kıbrıs
adasına içilebilir su taşımak olmuştur. Bu proje 1998 yılında başlamış ve 2002 yılına kadar sürmüştür. Doğa
koşulları nedeni ile sürdürülebilirliğinin zor olması, yeterli suyun taşınamaması ve projenin verimli olmaması
nedeni ile bu fikir 2002 yılının sonbaharında terk edilmiştir.
Anadolu’dan deniz içine döşenecek boru hatları ile Kıbrıs adasına su taşımaya yönelik fizibilite
çalışmaları 1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri İdaresi bünyesinde başlatılmıştır. Üç yıl süren
yoğun bir araştırma ve çalışmadan sonra 2002 yılında bir fizibilite raporu hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
Rapor, Anadolu’dan deniz içine döşenecek boru hatları ile Kıbrıs adasına su taşımanın maliyetinin yaklaşık
500 milyon ABD Dolar olacağını, karada baraj, terfi istasyonları ve isale hatlarının inşa edilmesi ile deniz
içine boru hatlarının döşenmesi süresinin yaklaşık 10 yıl süreceğini öngörmektedir. (Atun,2016:1)
Anadolu’dan deniz içine döşenecek boru hatları ile Kıbrıs adasına su taşımaya yönelik projenin ilk
etabı, 2005 yılında Türkiye’nin güney sahil şehri olan Mersin’in Anamur bölgesindeki Alaköprü mevkiinde,
Toroslardan çıkarak suyunu Akdeniz’e akıtan Dragon nehri üzerinde bir baraj inşa edilmesi ile başlatılmıştır.
(Boyut,2015:1)
Adına “Barış Suyu” denilen Anadolu’dan deniz içine döşenecek boru hatları ile Kıbrıs adasına su
taşımaya yönelik projenin deniz içindeki boru hattı 80 kilometre uzunluğunda olup, deniz seviyesinden 250
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metre aşağısından Türkiye’nin Anamur sahillerinden, Kıbrıs’ın Geçitköy sahillerine kadar döşenmiştir. “Barış
Suyu” projesi, Anadolu'dan Kıbrıs adasına, tek bir boru hattı ile yıllık yaklaşık 75 milyon ton su taşıyabilecek
şekilde inşa edilmiş olup 30 yıl boyunca sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, adanın tümünün
tatlı su taleplerini karşılayabilecek kapasitededir.
İleriki yıllarda Kıbrıs adasında tatlı suya talebin artması durumunda mevcut altyapı üzerine döşenecek
ilave boru hattı ile yılda 75 milyon ton su daha Anadolu’dan Kıbrıs adasına taşınabilecektir. “Barış Suyu”
projesinin altyapısı aynı anda 5 boru hattı taşıma gücünde olup, aynı anda Anadolu’dan Kıbrıs adasına yılda
275 milyon ton su taşıma kapasitesine sahiptir. Bu kapasite, gerek olduğu zaman “Barış Suyu”nun Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden karadan ve denizden borularla, Güney Kıbrıs'a ve İsrail'e ihracatına da olanak
sağlamaktadır. (Sebert,2014:1)
Anadolu'dan Kıbrıs'a Su Arzının Stratejik ve Politik Yönleri
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, “Barış
Suyu” projesinin Kıbrıs adasının iki yakası arasında barışın tesis edilmesinde büyük bir rol oynayacağını ve
toplumlar arası işbirliğine yönelik ilk adımlardan birisi olacağını vurgulamışlardır. (PIO,2015:1). Proje “Barış
Suyu” olarak adlandırılmış olmasına rağmen, Kıbrıslı Rumların bu projenin gerçekleştirilmesinin karar
aşamasında, finansmanında ve inşa edilmesinde hiçbir katkıları olmamıştır.
Öte yandan “Barış Suyu” boru hattının varlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kattığı su
zenginliği, KKTC'deki taşınmaz malların değerlerinin artmasına yol açmıştır. Kıbrıs konusunda 1968 yılından
beri süregelmekte olan müzakerelerde, mülkiyet konusuna gelindiği vakit, değerlendirme aşamasında Kıbrıslı
Türklerin eli daha da güçlenmiş olacaktır.
Anadolu’dan Kıbrıs adasına borularla su getirilmesine siyasi açıdan adanın her iki tarafından
destekleyenler ve karşı çıkanlar olmuştur. Kıbrıslı Rumlar, “Barış Suyu” projesinin adadaki bölünmüşlüğü ve
statükoyu uzun vadede derinleştireceğini ve kalıcılaştıracağını iddia etmişlerdir. Adadaki Türk/Rum bazı
siyasiler ve akademisyenler de, ada dışında Kıbrıs adasına taşınacak ilave suyun adanın su kullanımını
artıracağını ve yerli halkın ekonomik su kullanımı ve israfı en aza indirecek yöntemleri öğrenmek isteğinden
ve tuzlu deniz suyundan içilebilir su elde etmek, havadaki nemi içilebilir suya dönüştürmek gibi alternatif
çözümler üretmekten uzaklaştıracağını, gelen suyun iklimi değiştireceğini iddia ederek, Anadolu’dan Kıbrıs
adasına borularla su getirilmesine karşı çıkmışlardır.
Anadolu’dan Kıbrıs adasına borularla su getirilmesini bilimsellik temelinden uzaklaşarak eleştirenlerin
iddialara karşın, suyun gelmesini savunan siyasi ve akademisyenler, Anadolu’dan Kıbrıs adasına borularla su
getirilmesinin, yıllarca hoyratça kullanım nedeni ile tehlikeli bir şekilde çok azalmış olan yeraltı su rezervlerini
yeniden dolduracağını, yeraltı su tablasının yukarı doğru yükselişe geçeceğini ve adada yaşamlarını
sürdürmekte olan insanların, hayvanların, bitkilerin ve diğer tüm canlıların yaşam koşullarını iyileştireceğini
ve habitatın sürdürülebilir hale getireceğini iddia etmişlerdir.
Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğu “Barış Suyu” Projesinin gerçekleştirilmesinden ve sonucundan
oldukça mutlu ve memnundurlar. Politikacıların, akademisyenlerin ve insanların bazıları, Güney Kıbrıs'ta
içim, gıda ve yemek yapımı amaçlı, sağlık, hijyen, hayvansal ve tarımsal kullanım amaçlı tatlı su sıkıntısı
halen sorun olarak sürmekteyken, KKTC topraklarında Anadolu’dan ilave suyun gelişinin ve dağıtımının,
Geçitköy barajının varlığı, içme ve tarımsal su hatlarının ve atık su arıtma tesislerinin varlığı, müzakere
masasında Kıbrıslı Türklerin elini güçlendirdiği inancındadır.
Öte yandan İsrail, Yahudilerin 20. Yüzyılın ikinci çeyreğinde başlamak üzere Filistin topraklarına
yerleşmeğe başlamasından itibaren, bölgede varoluş, daha iyi yaşam koşullarının sağlanması, tarım,
hayvancılık ve endüstriyel yaşam için her zaman su sıkıntısı çekmiş ve çekmektedir. Geçitköy barajında
depolanan “Barış Suyu” (Hürriyet, 20151), aynı teknoloji ve benzer şekilde deniz yüzeyinden 250 m. aşağıya
döşenmiş su boru hatları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İsrail’e ihraç edilme olanağına ve
kapasitesine de sahiptir. (Türkeş, 2016:1) “Barış Suyu” projesiyle Toros dağlarındaki su kaynaklarından
doğan tatlı suyun borular ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden İsrail’e gönderilmesi, bunun
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sonucunda ise Türkiye, KKTC ve İsrail arasındaki insani, ekonomik, askeri ve politik işbirliğinin üst düzeye
çıkarılması düşüncesi hakim bir öngörüdür.
SONUÇ
Anadolu’dan Kıbrıs adasına borularla içilebilir kalitede tatlı suyun getirilmesinin doğal yaşam
üzerindeki etkileri çok büyük olmuştur. Kıbrıs adasında 4. Ve 15. Yüzyılda yaşanan ve 30 yıl süren kuraklık
(Atun,2006:4) nedeni ile ada üzerinde yaşayan insanların komşu ülkelere göç ettiklerini, hemen hemen tüm
hayvan yaşamının ortadan kalktığını, bitkilerin kuruduklarını ve böcek sayısının neredeyse yok olmak sınırına
düştüğü bilgisi tarih kitaplarında mevcuttur. Toros dağlarındaki su kaynaklarından doğan tatlı suyun borular
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilmesi, adadaki yaşam kalitesini yükseltmiş olup, önümüzdeki
yıllarda olası kuraklıklar nedeni ile ada üzerinde yaşamlarını sürdüren insanların tekrardan göç etmek zorunda
kalmalarını ve canlı yaşamının kuraklıklar nedeni ile son bulması olasılığını ortadan kaldıracaktır.
Türkiye Cumhuriyeti, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Anlaşması ile Osmanlı
İmparatorluğu’nun küllerinden yeniden doğmuş ve 21’inci yüzyılın başlarına kadar 80 yıl süren uzun bir
kuruluş ve toparlanma dönemi yaşamıştır. Bu dönem içinde Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs sorunu konusunda
söz sahibi olma ve siyasi yaptırımlar uygulama imkan ve gücüne sahip olamamıştır. Bu nedenle de Türkiye
Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türkler, 20. Yüzyılın başlarında Kıbrıslı Rumların başlattığı enosis, (Ada’nın
Yunanistan’a ilhakı) (Yellice, 2012) ülküsü ile ortaya çıkan “Kıbrıs Sorunu”nda her zaman zayıf konumda
olmuşlardır.
Buna ilaveten Kıbrıslı Türkler, 1878'den itibaren, Kıbrıs adasının İngiliz İmparatorluğu tarafından
Osmanlı İmparatorluğu'ndan kiralanması sonrasında, yönetici konumlarından azınlık durumuna indirgenmiş
ve 1959 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş çalışmaları başlayana dek adada var olmayan bir topluluk ve
adadaki varlığı hissedilmeyen bir azınlık varsayılmışlardır.
Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamak amacı ile 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıslı Rumların, Türklere
karşı başlattıkları saldırılar sonucunda Kıbrıs Türkleri soykırıma uğratılmışlardır. 15 Kasım 1967 tarihinde,
Rum Milli Muhafız Ordusunun, Yunanistan’dan gönderilen Komando Tümeninin takviyesi ile Geçitkale
köyüne yaptığı silahlı saldırı ve katliam sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalesi ile 3 Haziran 1968
tarihinde Beyrut’ta Toplumlararası görüşmeleri başlatılmıştır. (Akgün, 2018) Dönemin Kıbrıs Rum Yönetimi
başkanı Makarios, Kıbrıs Türkleri siyasi eşitlik temelinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortakları olmalarına
rağmen Kıbrıs Türklerine zayıf bir yerel özerklik dahi vermek istememiştir.
15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan’ın Kıbrıs’ta yaptığı darbe ve sonrasında 20 Temmuz 1974
tarihinde gerçekleştirilen Barış Harekatı sonucunda Kıbrıs adasında yaşamlarını sürdüren Kıbrıslı Türkler ve
Kıbrıslı Rumlar, yan yana iki ayrı bölgede iki farklı yönetim oluşturmuşlardır. 13 Şubat 1975’te KKTC
Federal Devleti’nin ve 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurulmasından sonra
Kıbrıslı Rumlar, müzakere masasında uluslararası tanınmış bir devlet statüsünde olan 1960 Kıbrıs
Cumhuriyetini temsil etmek avantajının arkasına saklanarak her zaman baskın taraf olmaya çalışmışlardır.
Kıbrıslı Rumlar tarafından işgal edilmiş olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye katılım prosedürünün
tamamladığı ve AB’ye üye devlet olarak kabul edildiği 1 Mayıs 2004 tarihinden sonra Kıbrıs Rum
Yönetiminin müzakere masasındaki konumu daha da yükselmiş ve müzakerelerin sonunda nihai çözüm olarak
“Rum Üniter Devleti”ni kurma tezleri daha da güçlü hale gelmiştir.
Öte yandan, Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, 31 Mayıs 2010 tarihinde yaşanan
Mavi Marmara olayından sonra gözle görülür bir şekilde gerilemeye başlamıştır. Kıbrıs Rum Yönetimi,
Türkiye ile İsrail arasında yaşanan Mavi Marmara krizini Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasındaki siyasi,
askeri ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için bir fırsat olarak görmüşler ve Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı
bir blok oluşturabilmek için her tür yasal ve gayrı yasal olanakları kullanarak İsrail ile güçlü bir ittifak kurma
yoluna gitmişlerdir.
Türkiye ile İsrail arasında da, Anadolu’nun tatlı suyunu KKTC üzerinden, deniz yüzeyinin altına
döşenecek borular ile İsrail’e ulaştırma anlaşmasının yapılması durumunda iki ülke arasındaki siyasi ve
ekonomik ilişkilerin daha iyi bir seviyeye yükselmesi mümkündür. Bu işbirliğinin, 1968 yılından beri
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sürmekte olan Kıbrıs müzakerelerini de olumlu yönde etkileyeceği, Türkiye, İsrail ve KKTC arasında oluşacak
bağ ve ittifakın, Doğu Akdeniz’deki mevcut siyasi, ekonomik ve bölgesel dengenin yeniden şekillenmesine
yol açacağı varsayımdan öte bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır.
Gelecekte, İsrail’deki mevcut elektrik sistemini, Türkiye ile KKTC arasında halen faaliyette olan su
boru hattı sistemine entegre ederek deniz altından çekilecek kablolar ile (Özgürgün, 2016:1) Türkiye
üzerinden Avrupa Birliği enterkonnekte elektrik sistemine bağlamak çok kolay olacaktır.
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(2)
Volkan ÖZBARİŞ
ENGELLİ HAKLARI, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ
UYGULAMALARI
HANDICAPPED RIGHTS, ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY DISABLED
DIRECTORATE APPLICATIONS

ÖZ
Bu çalışmadaki amacı, İstanbul’da yaşayan engellilerin en çok karşılaştığı sorunları dile getirmek,
engellilere yapılan hizmetlerde yerel yönetimlerin rolünü saptamak ve yerel yönetimler tarafından yapılan
hizmetlerin eksikliklerini belirlemektir. Türkiye’de engelli bireylerin en fazla karşı karşıya kaldığı sorunlar:
eğitim, yoksulluk, iyileştirme, ulaşım, fiziksel çevre ve barınma sorunu, erişilebilirlik ya da ulaşılabilirlik
sorunu, istihdam, sosyal güvenlik sorunu, sosyal dışlanma sorunu olarak sıralanabilir.
Bu araştırmada engellilikle ilgili kavramlara yer verilmiş olup engellilerin hakları ve yaşadıkları
sorunlar dile getirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü’nün
engellilere yönelik hizmetleri anlatılmış, kamu kurumları tarafından yapılan hizmet eksiklikleri ile toplumun
engellilere bakış açısı anlatılmıştır. Sonuç olarak İBB Engelliler Müdürlüğü, belediyecilik anlayışı içerisinde
engellilere yönelik bazı hizmetler yürütmektedir. Ancak yaptığı hizmetlerde engellileri bu tür hizmetlere
muhtaç bırakmayacak şekilde yolları inşa etmek ve toplu taşımaları engellilere ve yaşlılara uygun olarak
yeniden tasarlamak, eğitim hizmetlerinin erişimini kolaylaştırıp kalitesini artırmak, istihdamı daha fazla
sağlamak, kamusal alanlarda insanların taciz eden bakışlarına maruz kalmadan serbestçe yaşamlarını
sürdürmeyi sağlayacak fırsatlar sunmak ve engellilere karşı toplumsal farkındalıklar yaratmak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Engelli hakları, İBB ve Engelliler Müdürlüğü.

ABSTRACT
The aim of this study is to express the most common problems faced by the disabled in İstanbul, to
determine the role of local governments in the services provided to the disabled and to identify the deficiencies
of the services provided by local governments. Most faced by problems of people with disabilities in Turkey:
education, poverty, improvement and housing problems, availability or accessibility issues, employment,
social security issues, can be listed as the problem of social exclusion.
In this research, concepts related to disability are given and rights of disabled people and their
problems are mentioned. The services of the Disability Directorate of the İstanbul Metropolitan Municipality
Department of Health for the disabled are explanied, the deficiencies of services made by public institutions
and the society’s perspective on the disabled are explained. As a result, İMM Directorate of Disabled People
carries out some services for disabled people within the understanding of Municipality. However, in its
services, it is possible to build roads in a way that does not leave disabled people in need of such services and
to redesign public transportation in accordance with the disabled and the elderly, to increase the accessibilty
and quality of education services, to provide more employment, to provide the opportunity to live freely in
public spaces without being exposed to harassing views of people and raise public awareness of people with
disabilities.
Keywords: Disabled, Disability rights, İMM and Disability Directorate.
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1.
GİRİŞ
İnsanoğlunun varoluşundan bu yana bazı insanların birtakım ihtiyaçlarını karşılamada ya da insanların
onlara karşı bakış açıları ve davranış şekillerinden dolayı toplumsal yapı içerisinde yaşamını devam ettirmesini
engelleyen engellerle karşılaşarak zorluklarla mücadele etmektedir. Engellilerin İstanbul’da toplumsal yapı
içerisinde yaşadığı zorluklar sebebiyle, engelli haklarından nasıl ve ne şekilde yararlandığını; ayrıca kamu
kurum ve kuruluşlar ile bilhassa yerel yönetimler tarafından engellilere yönelik yapılan hizmetlerin genel
analizi yapılarak, sözü edilen hakların eksik yönlerinin neler olduğunu konu alan bir çalışma düzenlenmiştir.
Türk Hukuk Sisteminde 7.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun engelli bireyi "Doğuştan veya
sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan
ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak
tanımlamıştır.
1994 yılında kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü, engelli hakları
kapsamında engelli bireylerin kapasitelerini geliştirmeyi, çevre koşullarını iyileştirmeyi, bağımsızlaşmalarına
destek olmayı, toplumsal üretime katkıda bulunmayı ve bakım ve korunmaya ihtiyacı olan engelli bireylerin
özel ihtiyaçlarım karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlamakta ve bu yönde çalışmalar
yürütmektedir.
Bu çalışmadaki amaç İstanbul’da yaşayan engellilerin en çok karşılaştığı sorunları dile getirmek, yerel
yönetimler tarafından bu yönde engellilere yapılan hizmetlerde rolünü saptamak ve yapılan hizmetlerin
eksikliklerini belirleyip çözüm önerileri sunmaktır.
Bu amaç doğrultusunda sosyal yaşamını sürdürmek ve toplumla bütünleşmeyi sağlamak için
engellilerin yaşadıkları engellerin başında olan eğitim, yoksulluk, rehabilitasyon, ulaşım, fiziksel çevre ve
konut sıkıntısı, erişilebilirlik veya ulaşılabilirlik, sosyal güvenlik ve sosyal dışlanma gibi sorunlarını dile
getirmek ve bu sorunları çözüm noktası olarak başta merkezi yönetim olmak üzere yerel yönetimler ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlar ile toplumun bizzat desteğiyle çözümler sunulmuş olacaktır.
Bu makale, hem ikincil kaynakların değerlendirilmesi hem de nitel yöntemlere dayanmaktadır. İkincil
kaynak analizi kapsamında, engelli hakları hakkında literatür taranmış ve konu ile ilgili raporlar ve İBB
belgeleri incelenmiştir.
Bu araştırmada engellilikle ilgili kavramlara yer verilmiş olup engellilerin hakları ve yaşadıkları
sorunlar dile getirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü’nün
engellilere yönelik hizmetleri anlatılmış, kamu kurumları tarafından yapılan hizmet eksiklikleri ile toplumun
engellilere bakış açısı anlatılmıştır.
2.
Temel kavramlar:
Türk Hukuk Sisteminde 7.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun özürlü bireyi "Doğuştan veya
sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan
ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlamıştır
(Çınarlı, 2008: 7).
Kısaca Özürlü bireyin doğuştan ya da sonradan bir takım fonksiyonlarını kaybederek hem ihtiyaçlarını
karşılamada yetersiz kalması hem de sosyal yaşamını sürdürmesinde yaşadığı sıkıntılardır. Bu tanımlama
Dünya Sağlık Örgütünün yukarda yaptığı tanımlamaya uygun düştüğü görülmektedir. Engelli ise: kompleks,
canlı ve çok yönlü olan tartışmalı bir durumdur. Engelli kişilerin sayısının ve hallerinin bilinmesi, bu kişilerin
engelliliklerinin yok edilmesine topluma dahil olma düzeylerinin yükseltilmesine dair faaliyetleri ergin hale
getirmektedir. Kuvvetli delillerin bulunması, engellilikler ile alakalı plan ve programların bilgi önderliğinde
gerçekleştirilmesine faydalı olacaktır. Engelliliği değerlemeye dair üzerinde uzlaşılmış küresel bir standart
yoktur (Ekinci, 2015: 95-112).
19

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

3.
Engellilerin temel sorunları:
İnsan hakları, anlamsal olarak farklı ifadeler içerisinde en etraflı ve en geniş kullanılan ifadedir. Çünkü
İnsan Hakları "pozitif hukuk" olarak anılan yazılı hukuk ilkelerinin yani en başta anayasadaki haklarla kısıtlı
değildir. İnsan hakları ''olan haklar olarak değil olması gereken" haklardır. Pozitif hukukun haricinde veya
yazılı hukukun üstünde olan haklardır. İnsan hakları mekan ve zaman sınırlarını aşan, belli bir ülkenin veya
belli bir aşamanın ya da dönemin anayasa ve yasalarla tanınan hakları aşar yanı insan hakları evrenseldir.
Herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara tanınması gereken haklardır. İnsanlığın ortak dili olduğu
düşünülen ve olmasına çaba gösterilen haklardır. Ancak insan hakları hep "olması gereken' haklar olarak
kalmaz ve kalmamıştır. Özne, konu ve yakınlarıyla ulusal ve uluslararası yazılı hukukta düzenlenmiş ve
güvenceye alınmıştır (Gökmen, 2007).
Herkes için uygun olan insan hakları engelli bireyler açısından değişik bir yön elde etmiştir. Engelli
insanın özgür bir biçimde yaşamını idame ettirebilmesi için fiziksel çevrenin kabiliyetlerini sınırlamamasına
bağlıdır. Bununla beraber klasik olarak engelli bireyin sosyal hayattaki iktisadi ve toplumsal hayatın da içinde
bulundurduğu evde, işte, ulaşım düzeninde gibi pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu sebeple, engelli bireyin
insan hakları kısıtlanmış bir haldedir. Engellilerin karşılaştığı problemlerle alakalı tedbir alınmadığı takdirde
pek çok insan hakları ihlaline de yol açmaktadır (Gökmen, 2007).
Engelliliğin sorun olarak görüldüğü dünyada ve ülkemizde, engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi
ve toplumda kendini gerçekleştirmesinde önünde ciddi engellerin olduğu aşikardır. Özellikle ülkemizde
Engelli bireyin en fazla karşı karşıya kaldığı sorunların başında: eğitim, yoksulluk, iyileştirme, ulaşım, fiziksel
çevre ve barınma sorunu, erişilebilirlik ya da ulaşılabilirlik sorunu, istihdam, sosyal güvenlik sorunu, sosyal
dışlanma sorunu gibi belli başlı sıkıntıları yaşamaktadır. Bu durum engelli bireylerin toplumla
bütünleşememesi ve toplumla olan bağının kopmasına neden olmaktadır.
4.
İBB Engelliler Müdürlüğü:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1994 yılında mahalli idarelerde bir ilke adım atarak o dönem Belediye
Başkanlığı görevini yürüten, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İBB bünyesinde Özürlüler
Koordinasyon Merkezi olarak kurulmuştur. Çeşitlenen hizmetleri ve büyüyen yapısı ile zamanla şehirdeki
bütün engelli bireylere ve ailelerine hizmet ulaştırmayı amaç edindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1
Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5378 sayılı "Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda
yapılan değişikliğe bağlı olarak Özürlü Hizmet Biriminin çalışmaları ve yapısını yeniden şekillendirdi. Bu
yapılanmaya bağlı olarak yeni merkezlerle beraber Temmuz 2006'da Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde
müdürlük olarak kurumsallaştı. İstanbul'un çeşitli noktalarında yer alan 26 merkez. 9 irtibat bürosu aracılığıyla
engellilikle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon
hizmetleri verilmek üzere çalışmalar yürütülmektedir Ayrıca İSEM, sahip olduğu yenilikçi anlayışı ile engelli
bireyleri hedef alan projelerde kamuda öncü rol üstlenmektedir (İbb.gov.tr, 2019).
İSEM, İstanbul il sınırları içinde ikamet etmek kaydıyla, tam teşekküllü bir hastaneden %40 veya üzeri
vücut fonksiyon kaybı olduğunu bir sağlık kurulu raporuyla belgeleyen; görme, işitme-konuşma, ortopedik ve
zihinsel engelliler ile ruhsal-duygusal rahatsızlığı veya süreğen hastalığı olan bütün engelli bireylere hizmet
vermektedir (İbb.gov.tr, 2019).
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü engelli hakları kapsamında engelli bireylerin
kapasitelerini geliştirmeyi, çevre koşullarını iyileştirmeyi, bağımsızlaşmalarına destek olmayı, toplumsal
üretime katkıda bulunmayı ve bakım ve korunmaya ihtiyacı olan engelli bireylerin özel ihtiyaçlarım
karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlamakta ve bu yönde çalışmalar yürütmektedir
(İtunes.apple.com, 2019).
5.
Engellilere Yönelik Hizmet Eksiklikleri:
Uygulanan sosyal politikalardan dolayı engelliler: ‘hak eden yoksul’ sınıfına itilmiştir. Sanayi
toplumlarında, engellilerin elinde olmayan nedenlerden ötürü kendilerine istihdam sağlanamadığı için sosyal
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yardımları ‘hak ettikleri’ şeklinde bir algı oluşturulmuştur. Bu algıdan ötürü sosyal yardımların sunulmasıyla
engellilere sağlanan getiriye rağmen, diğer taraftan onların sosyal hayatın neredeyse her alanında itilmesini
hızlandırmıştır. Sosyal politikayla hem kamu politikalarının bir kısmını hem de organizasyonlar arası çalışma
alanını ve sistemini göstermek amacıyla kullanılmıştır. Sosyal politikaların ilgilendiği başlıca toplumsal
sıkıntılar arasında: hastalık, barınma, gelir yetersizliği, işsizlik ve yaşlanmadan kaynaklı bakım sorunlarıdır
(Yılmaz, 2015 ).
Sosyal politika literatürü tarafından, engellilikle yaşayanların toplum geneline göre kazancının düşük
ve harcamalarının daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu faktörü oluşturan sebeplerin başında Özel ve
Kamu kesimi tarafından sunulan hizmetlerde engelli bireyleri dahil etmemesi nedeniyle engellilerin bu
hizmetleri almak için bizzat kendisi tarafından harcama yapmaktadır. Mesela bedensel engellilerin toplu
taşıma araçlarını kullanamayacağı durumlarda bu hizmeti özel araçlar yoluyla karşılamaktadır. İstihdamdan
dışlanan ve çalışan diğer bireylere göre olumsuz koşullar içinde yaşayan engelliler gelir yoksulluğu riskine de
maruz bırakılmaktadır (Yılmaz, 2015 ).
Engellilerin hak mücadelesi her yerde aynı şekil ve hızda gelişmemiştir. Gelişememe nedenleri arasına
baktığımızda, içinde bulundukları ulusal, yerel, sosyo-ekonomik ve kültürel koşullar etkili olmuştur. Bu
koşulları birkaç örnekle sıralayacak olursak: merkeziyetçi bir devletin varlığı, devletlerin sosyal politikalara
karşı tutumu, yerel yönetimlerin elinde bulundurdukları yetkilerin kapsamı, STK’ların örgütlenme biçimi ve
tutumu, toplumdaki genel sakatlık algısı, din ve medyanın sakatlık algısındaki rolü ve son olarak uluslararası
kuruluşların (BM ve AB vb.) bağlayıcı kararları verilebilir (Yardımcı, 2015 ).
Saydığımız bu faktörlerin bazıları hak esaslı bir engelli hareketini mümkün hale getirirken, diğerleri
ise böyle bir oluşumu zora sokmaktadır. Yine örnek verecek olursak: merkeziyetçi yapının güçlü olduğu ve
patronaj ilişkilerinin geliştiği yani bazı kesimlerin kollanıp korunduğu yapının olduğu, dinin sakatlığı bir çeşit
‘sınama’ olarak tasvir ederek tevekküle ittiği ve STK’lar tarafından hak esaslı söylemlerin geliştiremediklerini
ya da sakat hakları alanında konfederatif yapıda liderlik yapan güçlü örgütlerin seslerini daha iyi
duyurabildiklerini görüyoruz. Sonuç itibariyle, yukarda bahsettiğimiz değişkenler göz önünde
bulundurulduğunda, Türkiye’nin engelli hakları hareketinin güçlenemediği bir ülke olduğu sonucunu
çıkarmak mümkündür (Yardımcı, 2015 ).
6.
SONUÇ
Evrensel bir hak içeren insan hakları ‘olan haklar olarak değil olması gereken’ haklardır. Herhangi bir
ayrım gözetmeksizin tüm insanlara tanınan haklardır. Herkes için uygun olan insan hakları engelli bireyler
açısından değişik bir yön elde etmiştir. Engelli insanın özgür bir biçimde yaşamını idame ettirebilmesi için
fiziksel çevrenin kabiliyetlerini sınırlamamasına bağlıdır. Bununla beraber klasik olarak engelli bireyin sosyal
hayattaki iktisadi ve toplumsal hayatın da içinde bulundurduğu evde, işte, ulaşım düzeninde gibi birçok sorunu
bulunmaktadır. Bu sebeple, engelli bireyin insan hakları kısıtlanmış haldedir. Engellilerin karşılaştığı
problemlerle alakalı tedbir alınmadığı takdirde pek çok insan hakları ihlaline de yol açmaktadır.
Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bir takım fonksiyonlarını kaybeden engellilerin yaşam
mücadelesi diğer toplumsal sınıflara oranla her daim zordur. Bazı dönemlerde ve özellikle sert-ırkçı
ideolojilere sahip kesimler ya da zümreler tarafından yönetilen ülkelerde bilhassa zihinsel engellilere yaşama
hakkı bile neredeyse çok görülmüştür.
Sonuç itibariyle uygulanan sosyal politikalardan dolayı engelliler ‘hak eden yoksul’ sınıfına itilmiştir.
Engellilerin elinde olmayan nedenlerden dolayı kendilerine istihdam sağlanamadığı için sosyal yardımları
‘hak ettikleri’ şeklinde bir algı oluşturulmuştur. Ayrıca sosyal politika literatürü tarafından, engellilikle
yaşayanların toplum geneline göre kazancının düşük ve harcamalarının daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.
Bu faktörü oluşturan sebeplerin başında Özel ve Kamu kesimi tarafından sunulan hizmetlerde engelli bireyleri
dahil etmemesi nedeniyle engellilerin bu hizmetleri almak için bizzat kendisi tarafından harcama yapmaktadır.
Kurumsal açıdan baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şimdiki adıyla Engelliler
Müdürlüğü, engellilere yönelik bazı hizmetleri yerel yönetimler düzeyinde yeniden organize etmektedir.
Örneğin Engelliler Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetler arasında yaz kampı, kamu sınavlarına girecek olan
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engellileri özel servislerle sınav yerlerine taşımak gibi hizmetleri yapmaktadır. Ancak yapılan bu hizmetler
yerine onları taşıma hizmetlerine muhtaç bırakmayacak şekilde yolları inşa etmek ve toplu taşımaları
engellilere, yaşlılara uygun olarak yeniden dizayn etmek, eğitim hizmetlerinin erişimini kolaylaştırıp kalitesini
artırmak, istihdamı daha fazla sağlamak, kamusal alanlarda insanların taciz eden bakışlarına maruz kalmadan
serbestçe yaşamlarını sürdürmeyi sağlayacak fırsatlar sunmak ve engellilere karşı toplumsal farkındalıklar
yaratmak daha çözümcü bir yaklaşım olur.
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(3)
Rasan Luqman SABAH
TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
CRIMES AGAINST HUMANITY IN THE TURKISH CRIMINAL LAW

ÖZ
İnsanlığa karşı suçlar teriminde, insanlık ifadesini nicel olarak ele aldığımızda insanlık kavramı, ilgili
kanun hükümlerinde bu suçların soruşturulmasında menfaati olan şahısları ifade etmektedir. Ceza Hukuku
terminolojisinde bu kavram çoğunlukla haksız fiile konu olan ve suçun mağduru kabul ettiğimiz kişilerdir.
Uluslararası ceza mahkemeleri uluslararası suçların faillerinin cezasız kalmasına son vermek için kurulmuştur.
Böylece ilhakı hak önlenmiş, kişilerin yargıya güveni tesis edilmiştir. İnsanlığa karşı suçlar uluslararası
suçlardan biri olup tüm uluslararası ceza mahkemelerinin statüsünde yer almıştır. Roma statüsü ile kapsamlı
bir tanım yapılmıştır.
Bu çalışmada, insanlığa karşı suç kavramının tarihsel gelişimi, kavramın uluslararası ceza
mahkemelerinde nasıl tanımlandığı, suçun ortak ve maddi unsurlarının neler olduğu ve suçun Türk Ceza
Kanununda nasıl ele alındığı incelenecektir. İnsanlığa karşı suçlarla alakalı hukukî düzenlemeler de
gelişmektedir. İnsan haklarına dair uluslararası kamuoyunun ilgisi, bu hakların korunması için yapılan
çalışmalar ve özellikle uluslararası ceza mahkemelerinin almış olduğu kararlar, bu gelişmeyi
desteklemektedir. Öğretide insanlığa karşı suçların, "ihlal oluşturma", "ayrımcı amaçlara dayanma" ve
"yaygın olma" nitelikleri, bunları adli suçlardan ayırt etmeyi sağlayan nitelikler olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: adli suç, ihlal.

ABSTRACT
When we evaluate humanity in terms of crimes against humanity in a quantitative sense, the concept
of humanity emerges as people who have an interest in the investigation of these crimes in the relevant
provisions of the law. The international criminal courts were established to end impunity for perpetrators of
international crimes. Crimes against humanity are one of the international crimes and have the status of all
international criminal courts.
A comprehensive definition has been made with Roman status. In this study, the historical development
of the concept of crime against humanity, how the concept is defined in the international criminal courts, what
are the common and material elements of the crime and how the crime is handled in the Turkish Penal Code
will be examined. Legal arrangements related to crimes against humanity are also under development.
International public interest in human rights and efforts to protect these rights, and in particular the decisions
taken by international criminal courts, contribute to this development. In the doctrine, the qualities of crimes
against humanity as breach violations", “based on discriminatory purposes and “be prevalence”, are
considered as the characteristics that distinguish them from judicial crimes.
Keywords: judicial crime, breach.
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1. Genel Bilgiler
Öğretide ve yargısal içtihatlarda Ceza Kanunu’nun Evrenselliği İlkesi ya da Evrensel Yetki olarak
isimlendirilen devletlerin suç mahalli, failin milliyeti veya mağdurun milliyeti ile kendisini sınırlandırmadan
ceza yargılaması yapabilme selahiyeti, uluslararası kamu hukuku ve ulusal ceza hukuklarının ortak ilgi
alanındaki başlıca konulardan biri haline gelmiştir. Bu sebeple bu konu, yeni bir hukuk sahası olan uluslararası
ceza hukukunun son zamanlardaki en tartışmalı meselelerinden birisidir.
Türk Ceza Hukuku’nda Özel Hükümler, ceza hukukunun temel bilgilerini öğrendikten sonra suçların
ve yaptırımlarının tek tek incelendiği, gerek suçun hukuki niteliğinin ve gerek kovuşturmasının ayrıntılı
incelendiği bölümdür. Her suç, bir hukuksal değeri ihlal etmektedir. Suçla ihlal edilen ve ceza ile korunan
insani menfaatler ve değerler ise, suçun hukuksal konusunu, suçla korunmak istenen hukuksal değeri ifade
eder. Bu bölümde, her suç, ayrı ayrı kategorize edilerek, suçun manevi unsurları, maddi unsurları, suçun özel
görünüş biçimleri ve hukuka aykırılık unsurları hakkında bilgi sahibi olmamız sağlanır. Ceza hukukunun genel
hükümleri temel olarak, suç ve ceza ilişkisini anlatırken, bize genel hükümlerin çerçevesini oluşturur. Özel
hükümler ise, bizatihi suçları ele alıp, tam anlamıyla kavramamıza yardımcı olur.
İnsanlığa karşı işlenen suçlar, devletlerin, insanlar aleyhine sonuçlar doğuracak, insanlık onuru ile
bağdaşmayan fiilleri tarif etmek üzere, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra göz önünde tuttuğu suçlardandır.
İnsanlığa karşı işlenen suçlar, uluslararası hukuk alanına ilk kez 1945 yılında Nürnberg Askerî Ceza
Mahkemesi yargılamaları vesilesiyle girmiştir. Daha sonrasında insanlığa karşı işlenen suçlar, 2002’den beri
yürürlükte bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün 7. maddesinde düzenlenmiştir. Türkiye,
statüye taraf olmasına rağmen, hala Türkiye açısından yürürlükte değildir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nda,
özel hükümlerin ilk kısmının başlığı “Uluslararası Suçlar” adını taşımaktadır. Hem Uluslararası Suçlar
kavramı, hem de insanlığa karşı suçlar, ilk kez 5237 sayılı yasayla kabul edilmiştir.
Uluslararası suçlar, kendi içinde, uluslararası hukuk suçları ve diğer uluslararası suçlar olarak ikiye
ayrılmaktadır. Uluslararası hukuk suçları, doğrudan uluslararası hukuka göre cezai sorumluluğu gerektiren ve
uluslararası hukukun doğrudan ihlali sayılan fiillerdir. Diğer uluslararası suçlar, uluslararası sözleşmelerle
yasaklanan, cezalandırılma süreci, ilgili devletlere bırakılan suçlardır. Diğer uluslararası suçların
kovuşturulması ve cezalandırılmasının temelini, uluslararası hukuk değil, iç hukuka konu edilen uluslararası
sözleşmeler oluşturmaktadır. Uluslararası hukuk suçlarından, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar, diğer
uluslararası suçlardan da, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları düzenlenmiştir.
2. Soykırım (Jenosid) Suçu
A. Genel Bilgiler
Ceza Kanunlarında düzenlenen suçların faili insanoğludur. İnsanoğlu’nun işlediği en ağır suç
kanaatimizce soykırımdır. Soykırım suçu, BMGK tarafından 1948 tarihinde kabul edilen “Soykırım Suçunun
Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde” tanımlanmıştır. Türkiye, bu sözleşmeyi, 1950 tarihinde 5630
sayılı Kanunla onaylamıştır.3 Türkiye, Soykırım Sözleşmesi’nin maddelerinin yükümlülüklerini yerine
getirebilmek için, 1 Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı yeni TCK’da bu yönde düzenlemelere yer vermiştir.
TCK’nın 76.maddesi f.1’e göre; Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki, veya dinî bir grubun
tamamen veya kısmen yok edilmesi kastıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi,
soykırım suçunu oluşturmaktadır:
E. Kasten Öldürme.
F. Kişilerin Bedensel veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verme.
G. Grubun, Tamamen veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya
Zorlanması.
H. Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması.
I. Gruba Ait Çocukların, Bir Başka Gruba Zorla Nakledilmesi.
Bkz. Turhan, ”Soykırım Suçunda Bir Grubu Tamamen veya Kısmen Yok Etme Amacı ve Ermeni Tehciri Olayı” HPD, Aralık
2006 syf.9
3
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f.2; Soykırım suçu failine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Fakat, soykırım kapsamında
işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarında, belirlenen mağdur sayısınca, gerçek içtima hükümler
tatbik edilir.
f.3; Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.
f.4; Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.
Böylelikle, Türk Ceza Kanunu, Soykırım Sözleşmesinin 2. Maddesinde yer alan tanıma uygun olarak,
fiilleri belirlemiş ve soykırım suçunu nitelendirmiş ve Soykırım Sözleşmesinin bu tanımı, herhangi bir
değişiklik olmaksızın, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi
Statüsü, 2002 yürürlük tarihli Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da aynen benimsenmiştir.4
B. Korunan Hukuksal Yarar
Soykırım suçu, “Uluslararası Suçlar” kapsamında düzenlenen bir suçtur. Bu demek olur ki,
korunmak istenen değer, ulusları kapsamaktadır. Suçlar, insanoğlunun eylemleri ile gerçekleştirilir. Soykırım
suçu, başka bir insana karşı işlense de, bu suçta korunmak istenen bireysel menfaatler kapsamının daha da
dışında olup, bir bütün olarak ele alınır. Soykırım suçunun işlenmesi ile, bireylerin yaşama hakkı, vücut
dokunulmazlığı, cinsel özgürlüğü, şerefi ve haysiyeti ve kişi hürriyeti, zalimce ihlal edilmiş olur. Sonuç olarak,
soykırıma maruz kalan millî, etnik, ırkî, dinî grubun, dünya üzerinde var olma hakkı korunmak istenmiştir.
C. Suçun Faili ve Mağduru
Suçun işlenmesi için, herhangi bir fail belirlenmemiştir. Bu suç, özgü bir suç olmadığından herkes
tarafından işlenebilir.
Bu suçun, biri geniş, diğeri dar anlamda olmak üzere iki mağduru vardır. Geniş anlamdaki mağdur,
uluslararası toplumu oluşturan tüm insanlardır. Bu suçun dar anlamdaki mağduru ise, millî, etnik, ırkî veya
dinsel bir grubun üyesi olup, soykırımı oluşturan fiillerin etkisi altında kalan bireydir. Faile özgü bir suç
olmayan Soykırım suçu, mağdura özgü suç niteliğindedir. Çünkü, fail belirli bir kimse değilken, mağdur
bellidir ve belirlenebilirdir. Soykırım suçunun oluşabilmesi için, en önemli etken, “aidiyet”liktir. Bu nedenle,
aidiyet duygusunu içinde barındırmayan “siyasi grup”lar, soykırım suçunun mağduru olamayacaktır.
D. Maddi Unsur
TCK açısından, soykırım suçunun oluşması için, ulusal, etnik, ırkî veya dinsel grup üyelerine,
aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi gerekir.
4. Kasten Öldürme.
5. Kişilerin Bedensel veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verme.
6. Grubun, Tamamen veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya
Zorlanması.
7. Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması.
8. Gruba Ait Çocukların, Bir Başka Gruba Zorla Nakledilmesi
TCK açısından, neticenin, fiil sonucunda kalıcı olması gerekmez. Ağır olması, suçun oluşumu için
yeterlidir. Sonuç olarak, yukarıda ki fiillerin soykırım suçunu oluşturmaya elverişli olduğu kabul edilmektedir.
E. Manevi Unsur
Soykırım suçunun maddi unsurlarında düzenlenen fiillerin, aidiyeti bulunan “ulusal, etnik, ırkî veya
dinsel” bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek istemesi, ancak özel bir saikin bulunması ile gerçekleşir.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonuna göre, gruba yönelik bu özel kasıt, bu suçun “ayırt edici
niteliği”dir.5 Yok etme amacı, soykırım suçunu öteki suçlardan ayıran en önemli husustur.

4
5

Bkz. Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler , Ankara, 2013, s.5
Tezcan/Erdem/ Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s.69.
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Buna karşılık, Soykırım suçu, kasten işlenen bir suçtur. Fakat genel kasıt yeterli değildir. Failin,
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek üzere, özel kasıt ile hareket etmesi gerekir.
Zaten soykırım suçu, özel bir saik içerirken, suça sebep olan hareketin de bu özel saiki tamamlar nitelikte ve
planlı olması gerekir. Ayrıca suçun da, olası kasıt ile işlenmesi ve İhmal suretiyle veya taksir ile işlenmesi,
suçun niteliği açısından mümkün değildir.
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri
Soykırım suçu hakkında genel bilgilere yer verildiğinde en dikkat çekeni, bu suçun tüm insanlığa karşı
yapılacak olan en ağır suç olduğu, gerek bireyin, gerek toplumun ve ulusların korunan hukuki değerlerine en
büyük ihlale ve hukuka aykırılığa, yine Soykırım suçunun sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Böylesine ağır
bir suçun, hukuka uygun bir nedeninin bulunması beklenemez. Soykırım suçunu hukuka uygun hale getiren
herhangi bir sebebin varlığı, asla kabul edilemez. Bu suç tipinin özelliği doğrultusunda TCK madde 24 ve
devamındaki hükümler uyarınca, Klasik Hukuka uygunluk nedenlerinin gerçekleşmesi mümkün değildir.
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
1. Teşebbüs
Türk Ceza Kanunu, kural olarak tamamlanmış suçları cezalandırır. Ancak, ilgili hükümde açıkça
belirtilmişse, teşebbüs aşamasındaki suçları da cezalandırır. Soykırım suçu TCK m. 76 f.1’de, suçun objektif
unsurlarından olan fiillerden birisinin işenmesiyle tamamlanmış kabul edilir. Yine suçun objektif
unsurlarından olan failin amacına ulaşması, aranmamaktadır. Ancak TCK m.76 f.1’de sayılan fiillerin
hangisinin teşebbüse elverişli olacağı arasında da ayırım vardır. Kasten öldürme, kişilerin bedensel veya ruhsal
bütünlüklerine ağır zarar verme ve gruba ait çocukların, bir başka gruba zorla nakledilmesi, fiilleri
bakımından, teşebbüs mümkündür. Bu fiiller neticesinde, failin beklediği, istediği maksada erişmiş olması
aranmaz ve soykırım suçu tamamlanmış kabul edilir. Ancak, grup içinde doğumlara engel olmaya çalışılması,
suçun mağduru grubun, kısmen veya tamamen yok olması sonucunu doğuracak kötü koşullarda yaşamaya
mahkum edilmesi fiilleri ile, suç gerçekleşmiş olacağı ve tamamlanmış sayılacağından teşebbüs mümkün
değildir.6
2. İçtima
TCK m. 76 f.2’yi incelediğimizde, suç hakkında içtimai bakımından yeterli açıklamayı görürüz. İlgili
hükme göre, soykırım suçunu işleyen fail, soykırım suçundan ceza aldıktan sonra, ayrıca kasten öldürme ve
yaralamada ceza almayacaktır. Çünkü soykırım suçunun işlenebilmesi, bu fiillerin gerçekleşmesi ile
mümkündür. Ancak, TCK’nın 76. Maddesi f.2’e göre, soykırım suçunu oluşturan fiillerden, kasten öldürme
ve kasten yaralama hususunda bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, mağdur sayısı kadar suç oluşur ve fail
buna göre cezalandırılır. Örneğin fail, 5 kişiyi öldürmüş veya yaralamış olursa, beş kez ağırlaştırılmış,
müebbet hapse mahkum olacaktır.
3. İştirak
İştirak, TCK bakımından soykırım suçu için bir özellik göstermez. Suça katılan kişilerin iştirak
statüleri TCK’nın ilgili maddelerine göre belirlenmelidir. Ayrıca, UCM statüsünde bazı suçlar bağımsız
olarak düzenlenmiş ve iştirak hükümleri içerisine girmesi istenmemiştir. Bunlar; “soykırımı tahrik ve
soykırım işlemek için komplo kurmak”tır. TCK m. 214 düzenlenen “suç işlemeye tahrik” ve m. 78’de
düzenlenen “örgüt suçu”, UCM’ nın bu bağımsız nitelendirmesi ile uyum sağlayıp, bu suçların ayrı
cezalandırılmasını sağlamıştır.7
H. Muhakeme
Koca/Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler,s.19;Tezcan/Erdem/Önok, (8),s.68; Değirmenci, Mukayeseli Hukukta ve
Türk Hukukunda Soykırım Suçu,s.102.
7
Koca/Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler,s.20
6
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Bu suçun soruşturmasına re’sen başlanır. Bu suçtan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine
hükmolunur. Bu suçlarda zamanaşımı işlemez.
3. İnsanlığa Karşı Suçlar
A. Genel Bilgiler
Türk Ceza Kanunu’nun 77.ci maddesinde düzenlenen İnsanlığa Karşı Suçlar kavramı, ilk olarak 1907
tarihli ve dördüncüsü olan Cenevre Sözleşmelerinde belirlenmiş, Nürnberg Uluslararası Askerî Mahkemesi
Statüsünde yer almıştır. TCK madde 77;
1. Aşağıdaki fiillerin, siyasî, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle cemiyetin bir kesimine karşı bir plan
doğrultusunda sistemli bir şekilde işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur.
A. Kasten Öldürme.
B. Kasten Yaralama.
C. İşkence, Eziyet veya Köleleştirme.
D. Bilimsel Deneylere Tâbi Kılma.
E. Cinsel Saldırıda Bulunma, Çocukların Cinsel İstismarı.
F. Zorla Hamile Bırakma.
G. Zorla Fuhşa Sevk etme.
2. Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis
cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten
yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca, gerçek içtima hükümleri tatbik olunur.
3. Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.
4. Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.
B. Korunan Hukuksal Yarar
İlgili kanun maddesinin birinci fıkrasında, birden fazla suç açıklanmıştır. İnsanlığa karşı işlenen bu
suçlarda, birden çok hukuksal yarar gözetilmektedir. Bireyin yaşama hakkı, onuru, vücut dokunulmazlığı,
cinsel özgürlüğü, kişi özgürlüğü yani bireyin maddi ve manevi varlığı korunmaktadır. Ayrıca uluslararası
suçlar kapsamında değerlendirdiğimiz madde ceza 77’ye göre, cezalarda, insanlığa karşı işlenen suçlara
verilen cezalar önemli bir hukuksal yarar “Toplum Yararı” olarak kabul edilir. Temelinde bireyi ve
uluslararası toplumun, hukuksal yararı gözetilmektedir.
C. Suçun Faili ve Mağduru
Suçun işlenmesi için bir kısıtlama yoktur. Suç herkes tarafından işlenebilir. Uluslararası işlenen
suçların mağduru, uluslararası toplumdur. Toplumun bireylerine karşı yani sivil halka karşı işlenir. Siviller;
Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından hazırlanan Uluslararası Örfi İnsancıl Hukuk Raporuna göre, silahlı
kuvvetler mensubu olmayan şahıslardır8. Ayrıca suçun gerçekleşmesi için uluslararası toplumda ki sivil halkın
tamamının değil, belli bir kitlenin hedef alınması yeterlidir.
D. Maddi Unsur
TCK madde 77 f.1’de sayılan hareketlerin icrası, uluslararası suçlar bakımından, insanlığa karşı
suçların gerçekleşmesi için maddi unsur teşkil etmektedir. Hareketin, suçun gerçekleşmesi için tek başına
yeterli olmadığı, ayrıca yine ilgili maddede açıklandığı üzere “Bir plan doğrultusunda sistemli olarak
işlenmesi” gerekir. Özellikle suçun açıklanmasında, “Sistemli olma” kavramına yer verilmesi, kanun
maddelerinde uyumu sağlamak değil, içerik olarak suçun kendine has özünü koruyabilmek ve kendi sınırlarını
çizmektir. TCK, yalnızca sistematik olmayı düzenlemişken, suçun sistematik veya yaygın saldırı fiillerini,
insanlığa karşı suç olarak ele almaktadır.
8

Tezcan, Erdem, Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku,s.76.
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E. Manevi Unsur
Tipikliğin objektif unsurlarından olan fiilin icrasının, fail tarafından uluslararası toplumda sivil nüfusa
yönelik planlı ve sistematik gerçekleşmesi ile, hem maddi unsurlar, hem manevi unsurlar ele alınmak
istenmiştir. Burada genel kastın yetmeyeceği de belirlenmiştir. Aynı şekilde TCK .77 de belirtilen “siyasi,
felsefi, ırki veya dinsel saiklerle” işlenmiş olması, aranan unsurun, özel kasıt olduğunu bize açıklamıştır.
Tartışmalara yol açan özel kasıt oluşunun, gerek Türk Ceza Hukuku’nun, gerekse, uluslararası alandaki
içtihatlarda, aslında soykırım suçu ile ayrılmasını zorlaştırdığı dile getirilmiştir9.
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri
Bu suç tipinin özelliği doğrultusunda, TCK madde 24 ve devamındaki hükümler uyarınca, klasik
hukuka uygunluk nedenlerinin gerçekleşmesi mümkün değildir.
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
1. Teşebbüs
Suçun tamamlanması için, icra hareketlerinin gerçekleşmesi ve devamında istenen neticenin meydana
gelmesini sağlamak gerekmektedir. Fakat insan hürriyetlerinin ve özgürlüklerinin varlığına itaatsizlik
getirmemek için, yapılması gerekenlerden biri de, tamamlanmamış suçları da kategorize edip cezalandırmak
olmalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçların teşebbüs aşamasında kalması da, cezalandırılabilmeye engel teşkil
etmemektedir. İnsanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında gerçekleştirilecek olan fiillerden örneğin, kasten
öldürme, insanlığa karşı yapılan en ağır suçlardandır. Failin elinde olmayan nedenlerle icra hareketinin
kesilmesi mümkündür. Kasten öldürmeye yönelik hareketi yapan failin, suçun neticesini gerçekleştirememesi
veya suçun icra hareketinin yarıda kalması teşebbüs olur.
2. İçtima
Kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca, suçda gerçek içtima
hükümleri uygulanır. Bunlar dışında kalan hareketler bakımından ise, bileşik suç hükümleri uyarınca, sadece
insanlığa karşı suç oluşacaktır.
3. İştirak
İştirak bakımından bu suç tipi, bir özellik göstermez.
H. Muhakeme
Bu suçun soruşturmasına re’sen başlanır. İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımı işlemez ve ayrıca bu
suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.
4. Soykırım veya İnsanlığa Karşı Suç İşlemek İçin, Örgüt Kurma veya Bu Örgüte Üye Olma Suçu
1948 tarihli Soykırım Sözleşmesine ve UCD statüsüne göre, “Soykırım işlenmesi için komplo
kurmak”, suçun teşebbüsü aşamasında ele alınıp açıklanmış olmasına karşın, örgüt kurma suçu ile fazlaca
benzerliği vardır. TCK m.78 hükmüne göre, soykırım veya insanlığa karşı suçların örgütler tarafından
işlenmesi halinde, bu örgütü kuran, yöneten ya da buna katılan kimse, bu sebeple cezalandırılacaktır. TCK’nın
ilgili maddeye böyle bir hüküm eklemesi ile, hem soykırım, hem insanlığa karşı işlenen suçlara etki eden ve
birbirinden ayrılamayacak yeni bir madde ortaya sunması, bir bakıma 76 ve 77’inci maddelerle 78’inci
maddenin ayrılmayacağını, iç içe olduğunu, aslında 78’de düzenlenen suçun 76 ve 77’de düzenlenen suçların
nitelikli hali olması gerektiğini söylediği kabul edilebilir. Örgütün somut olarak varlığını kabul edebilmemiz
için, örgüt mensuplarının en az üç kişi olması, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek için, örgütlenmiş olunması,
örgüt mensuplarının arasında ast-üst ilişkisi çok belirgin olmasa da bulunması ve örgüt yapılanması, örgüt için
ayrılan her türlü aracın örgütün varlığını devam ettirmek, istenilen ve amacı olan her türlü fiili
gerçekleştirmeye elverişli olması gerekir. Soykırım ve insanlığa karşı suç işlemek maksadıyla örgüt kurma

9
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veya bu örgüte üye olma suçu için de genel kasıt değil, özel kasıt gereklidir. Birden fazla bireyin aynı amaç
için toplanması genel kastın yetersiz olacağı olgusunun neticesi olarak da düşünebiliriz.
5. Göçmen Kaçakçılığı Suçu
A. Genel Bilgiler
Bir ülkedeki huzuru ve refahı, maddi-manevi dengeyi bozan, o ülkenin toplumunu olumsuz etkileyen
sebeplerin varlığında göç, kaçınılmaz olmaktadır. Göçmen kabul eden ülkelere sınır kapılarından yani yasal
yollarla girmek mümkün, göçmen kabul etmeyen ülkeler, sınır kapılarını kapatarak tavrını koyabilir. Bu tavrın
yasal dayanağı olarak da, Türk Hukuku, devletin kamu sağlığı ve kamu düzenini olumsuz etkileyecek herhangi
bir sebebiyete mahal vermemek üzere, Ceza Mevzuatında “göçmen kaçakçılığı” suçuna yer
vermiştir.79’uncu madde;
1. Doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek gayesiyle, yasal olmayan
yollardan;
A. Bir yabancıyı ülkeye sokan ya da ülkede kalmasına imkan sağlayan,
B. Türk vatandaşı ya da yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişi, üç yıldan sekiz yıla
kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi,
tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
2. Suçun, mağdurların;
A. Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
B. Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi halinde verilecek ceza, yarısından üçte
ikisine kadar arttırılır.
3. Bu suçun, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında
arttırılır.
4. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur, şeklinde düzenlenmiştir.
B. Korunan Hukuksal Yarar
İnsanlığa karşı işlenen suçların genel niteliği, suçla korunan hukuksal yararın birden fazla olmasıdır.
Mevzuatımıza getirilen bu suçla, uluslararası toplumun, insanlığın var olduğu ve korunması gereken tüm
menfaatleri güvence altına alınmak istenmiştir. Ancak, korunan sadece toplumun, bireylerin menfaatleri değil,
devletlerin sınır güvenliği, kamu düzeni ve ekonomik sosyal düzenidir. Sonuç olarak bir ayrım yapmak
gerekirse, kişiye ait menfaatler ve ulusal ve uluslararası topluma ait menfaatler olarak ayırırız. Kişiye ait
menfaatler arasında, göçmenlerin maddi haklarından mülkiyet hakkı, kişi hürriyetleri, vücut bütünlükleri,
ulusal ve uluslararası topluma ait menfaatler arasında başlıca toplum düzeni, ulusal kamu düzeni ve maddimanevi sağlık önde gelir.
C. Suçun Faili ve Mağduru
Suç, herkes tarafından işlenebilir. Genel bir suçtur. Ancak, suçu işleyen kişi, failin belirlenmesinde
etkili olmasa da, nitelikli halin düzenlenmesinde etkili olur. TCK m. 266’ya göre failin, kamu görevlisi olması
ve kamu görevine ait araç ve gereçleri işlediği suçta kullanması halinde verilecek ceza artırılır.
Göçmen kaçakçılığı suçunun mağduru için bir sınırlandırma yapılmamıştır. Bu suçun mağduru herkes
olabilir, denmiştir. 6008 sayılı kanun ile göçmenler, suçun mağduru kabul edilmiştir.
D. Maddi Unsur
Göçmen kaçakçılığının objektif unsurlarından oluşan hareketler, ilgili kanun hükmünde belirlenmiş ve
bunlardan birinin icrası ile de suç gerçekleşmiş kabul edilir. Sayılan fiillerden birinin gerçekleşmesi, suçun
oluşması için yeterli iken, birden fazla hareketin gerçekleşmesi ile de tek bir suç oluşur. Bu durum, göçmen
kaçakçılığı suçunun, seçimlik, hareketli suç olduğunun bir göstergesidir. Netice incelendiğinde her fiil
bakımından, ayrı değerlendirme yapılması gerekir. Bir yabancıyı yasal olmayan yollarla ülkeye sokmak,
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niteliği ve gereği, adi suçlardandır. Hareketin yapılması ile netice yani suç meydana gelmektedir. Türk
vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama bakımından, suçun mağdurunun imkan
sağlanan ülkeye çıkmasına gerek bulunmamakta, imkanı sağlayan eylemlerin gerçekleşmesi, suçun
tamamlanması için yeterli kabul edilir. Yabancının yasal olmayan yollarla ülkede kalmasına imkan sağlama
bakımından da yine eylemin kendisi, neticeye bitişik olmaktadır. Bu da devamlı suç niteliğine bürünür
demektir.
E. Manevi Unsur
Suç, özel bir maksat ile işlenebileceğinden genel kasıttan bahsedilemez. Bu suçta özel kasıt, ancak
maddi menfaat elde etmek amacı olabilir ve bu menfaatin ele geçirilmesi, suçun oluşması için
beklenmeyebilir. Maddi menfaati elde etmeyen fakat maksadı, menfeati elde etmek olan kişi de, bu suçun faili
olur 10.
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri
Göçmen kaçakçılığı suçunu incelediğimizde, suçun koruduğu hukuki menfaatlerin, bireylerin maddi
ve manevi vücut bütünlüğü olduğunu görürüz.
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
1. Teşebbüs
Göçmen kaçakçılığı suçunun cezalandırılabilmesi için, suçun tamamlanmış olması gerekmez.
Teşebbüs aşamasında kalması, cezalandırma için yeterli kabul edilecektir. Örneğin yabancıyı ülke sınırlarına
sokmak için, yabancının kendisi ile veya aracı ile pazarlığa girişen failin yakalanması, suçun teşebbüste
kalması ve cezalandırılması için yeterlidir.
3. İçtima
Suçun içtimaı için, farklı Yargıtay Ceza Daireleri’nden yararlanıp, farklı tartışma konularına
ulaşabiliriz. Fail, göçmen kaçakçılığı suçunu değişik zamanlarda birden çok kez işlemiş olursa, TCK madde
43 f.1 hükümleri uyarınca, “zincirleme suç” kapsamına dahil olur. Ayrıca fail, tek bir fiil ile suçun konusunu
oluşturan birden fazla göçmeni ülkeye sokarsa da, zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceğinin kabul
edilmesi gerekir. Fail, göçmen kaçakçılığı suçunu işlerken, aynı anda başka bir suçu da işlerse, fikrî içtima
hükümleri uygulanacaktır. Örneğin fail, göçmen kaçakçılığı suçunu işlerken, onları gören ve ihbar etmeye
yeltenen mağduru öldürürse, ayrıca hakkında kasten adam öldürme hükümleri de uygulanacaktır.
3. İştirak
Göçmen kaçakçılığı suçunda, iştirak mümkündür ve herhangi bir özellik bulunmaz. Suça iştirak eden
ile birlikte, fail olarak sorumlu tutulurlar11.
H. Muhakeme
Göçmen kaçakçılığı suçunun soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır, şikayet aranmaz. Bu suçun
tüzel kişinin faaliyeti alanında işlenmesi durumunda, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirine de
hükmolunur.
6. İnsan Ticareti Suçu
A. Genel Bilgiler

Suçun olası kast ile işlenmesi mümkün gözükmemektedir. Özbek, Doğan, Bacaksız, Meraklı, Tepe, Başbüyük, Açıklamalı ve
Şematik Pratik Çalışma Kitabı III Ceza Hukuku Özel Hükümler,s.26.
11
Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler,s.22 dip.46 “ Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen sanık
Emrah İltaş’a sahte pasaport yaptıran ve sanık Emrah’ı yurt dışına götürmesi için yurtdışına gidecek olan otobüse götüren sanık
Ali Çelik’in atılı suçları TCK.’nın 37.maddesi kapsamında fiilleri birlikte işlemekten sorumlu tutulması yerine yazılı biçimde
yardım eden kişi olarak kabul edilip cezasından indirim yapılması (Yarg.8.CD.,07.06.2012,7935/19705)
10
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İnsan Ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidini içinde barındıran zorlama, kaçırma,
nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan
bireylerin rızasını almak için, o kişiye veya aracı olan başka bir kişiye kazanç veya menfaat sağlama yoluyla
kişilerin istismar amaçlı temin edilmesidir. İnsan ticareti, kişiye karşı işlenen ve ağır insan hakları ihlallerine
neden olan bir suçtur.
B. Korunan Hukuksal Yarar
İnsan ticareti suçu ile korunan hukuksal yarar, göçmen kaçakçılığı suçunda olduğu gibi karma bir
niteliğe sahiptir. Hem kişilerin bireysel menfaatleri ve özgürlükleri, hem de uluslararası toplumda kamu
düzeni ve genel ahlakı korumaya yöneliktir.
C. Suçun Faili ve Mağduru
İnsan ticareti suçu belli kişilere yüklenen bir suç olmadığından, herkes tarafından işlenebilir. Suç
işlemek için irade gerekirken, kendine özgü iradesi olmayan tüzel kişiliğin, bu suçu işlemesi mümkün değildir.
Fakat, tüzel kişiliği oluşturan organların ve onları oluşturan bireylerin, bu suçu işlemesi halinde, irade kıstası
gerçekleşebileceğinden, TCK. Madde 80/3 uyarınca, sorumlulukları doğar.İnsan ticareti suçunun mağduru
bakımından bir sınırlama yoktur. Herkes bu suçun mağduru olabilir.
D. Maddi Unsur
İnsan ticareti suçunda, önce incelediğimiz suçlardan farklı olarak, birden fazla fiil argümanını
incelememiz gerekecektir. Bunlar asıl fiiller ve araç fiillerdir. İlgili kanun maddemizde de açılandığı üzere,
insan ticareti suçunun gerçekleşmesi için maksadın, fiil ile nedenselliği bulunmalı ve araç fiilin de buna hizmet
etmesi gerekmektedir. Kaçırmak, sevk etmek, bir yerden diğer bir yere götürmek, tedarik etmek, ülkeye
sokmak veya ülkeden çıkarmak, asıl fiilleri gerçekleştirmek, belki daha hızlı gerçekleştirmek üzere baskı,
cebir, şiddet ve tehdit unsurları araç hareketleri oluşturur. Amaç fiil gerçekleştiği anda da netice meydana
gelmiş kabul edilir.
E. Manevi Unsur
İnsan ticareti suçunun işlenmesi için özel bir maksat iradesi gerektiğinden, özel kasıt ile işlenmesi
mümkündür.
D. Hukuka Uygunluk Nedenleri
İnsan ticareti suçu için herhangi bir hukuka uygunluk nedeni yoktur. Hukuka uygunluk
nedenlerinden olan “Rıza”, 80. Maddenin 1. Fıkrasında görüldüğü gibi mümkün değildir. Rızanın varlığı, o
eylemi hukuka uygun olarak kabul ettiremez.
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
1. Teşebbüs
Teşebbüs, suçu meydana getiren eylemin tamamlanmaması, failin iradesi dışında fiilini yarıda
kesmesi ve suçu tamamlayamamasıdır. Fakat bazı hallerde icra hareketleri yarıda kesilse bile, suç
tamamlanmış kabul edilebilir veya icrasını gerçekleştirdiği ana kadarki oluşan hareketlerin hukuka aykırılığı
sonucunda cezalandırılabilir. İnsan ticareti suçunda, teşebbüs mümkündür. İnsan ticareti suçunu oluşturan icra
hareketlerinden tedarik etme, kaçırılma, sevkedilme hareketlerinin gerçekleşmesi ile zaten suç tamamlanmış
olur. Hareketin yapılması ile sonuç doğmuştur. Fakat, barındırma gibi devamlılık arz eden bir hareketin,
başlangıç anında yarıda kesilmesi ile teşebbüs gerçekleşmiş kabul edilir.
1. İçtima
İnsan ticareti suçunun oluşması için gerekli olan fiiller, başlı başına TCK’da düzenlenen suçlardır.
Onun için bunlar, diğer suçlardan ayrı olarak alınmalıdır. Çünkü bu fiiller, insan ticareti suçunun unsurlarını
oluşturmaktadır. Fakat bu fiiller insan ticareti suçunun asıl ve araç fiillerinden değilse, fıkri içtima
hükümlerine gidilmelidir12. Örneğin kaçırılan kişinin, fail tarafından organlarının çıkarılması, vermeye
zorlanması halinde hem insan ticaretinden, hem de TCK m. 91 hükümleri uyarınca sorumluluğu doğacaktır.
2. İştirak

12

Bayraktar,Evik,Kurt,s.227
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İştirak, suçu oluşturan icrai hareketlerin fail ile birlikte gerçekleştirilmesidir. Suç fiilinin üzerinde
müşterek hakimiyet kurulduğundan, her bir suç ortağı, fail niteliğindedir. Örneğin birinin, mağduru,
hürriyetinden alıkoyduğunda ve kaçacakken diğer failin mağdura çelme takıp düşürmesi, kaçmasını
engellemesi, icra hareketlerine katılma ve eylem üzerinde hakimiyet var kabul edilip burada müşterek failliğin
oluştuğu söylenir.
H. Muhakeme
İnsan ticareti suçunun soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır, şikayet aranmaz. Bu suçtan dolayı
tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmedilir.
7. İşkence Suçu
A. Genel Bilgiler
TCK m.94 f.2’e göre, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel ya da ruhî yönden
acı çekmesine, idrak veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak fiilleri tatbik eden kamu
görevlisi hakkında, üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. İşkence suç, bu muameleye maruz
kalan kişinin hem bedensel, hem de ruhî bütünlüğünü etkilediğinden, insanlığa karşı suçların en dikkat çeken
ve üzerinde tartışmaları en yoğun olan suçlardan bir tanesidir.
B. Korunan Hukuksal Yarar
İşkence suçu ile, birden fazla hukuksal yarar korunmaktadır. İnsan, âlem üzerinden en saygın ve
onurlu varlıktır. Çünkü insanın iradesi ve hürriyeti vardır. Bunlardan yoksunluk, insanoğluna yapılacak en
büyük hakarettir. Bu nedenle işkence suçunda korunan en mühim şey, insan onuru ve maddi-manevi
bütünlüğüdür.
C. Suçun Faili ve Mağduru
Yukarıda incelediğimiz suçlardan farklı olarak, işkence suçunun faili, herkes olmamaktadır. Bu
suç yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Kamu görevlisi, görevinden güç alarak kurduğu otorite
üzerinden, işkenceyi meydana getiren fiillerinden dolayı sorumlu tutulabilecektir.
Fail için özgü, bir suç olan işkence suçunun mağduru, herkes olabilir.
D. Maddi Unsur
TCK, suçun objektif unsurunu oluşturan fiilleri “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan
ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine,
aşağılanmasına yol açacak davranışlar” olarak açıklamıştır. Böylece belli bir kalıp değil, seçimlik
hareketler sunmuştur. Önemli olan diğer bir husus da, eziyet suçu icraî olabileceği gibi, ihmalî de olabilir.
TCK m.94 f.5’te, eziyet suçunun ihmalî davranışla işleneceği hususunda açıklamalar yapmıştır. Fakat genel
olarak bir suçun ihmalî davranışla işlenebilmesi için, neticeyi önleme hukuksal yükümlülüğü bulunması
gerekmektedir13.
E. Manevi Unsur
765 sayılı eski TCK’nın aksine, yürürlükte olan 5237 sayılı TCK’da, işkence suçunun genel kasıt
ile işlenebileceği öngörülmüştür. Failin saiki, mağduru öldürme yönünde olursa, kamu görevlisi olacağından,
nitelikli, kasten öldürme suçu gerçekleşmiş olur.
F. Manevi Unsur
İşkence suçu, bizzat insan onurunu, maddi ve manevi bütünlüğü hedef aldığından, hukuka uygun
hallerin kapsam alanı içinde düşünülemez. Bu doğrultuda, Bileşmiş Milletlerin İşkenceye Karşı
Sözleşmesinde “Hiçbir istisnai durum, ne savaş hali, ne de savaş tehdidi, iç siyasi istikrarsızlık veya
herhangi bir olağanüstü hal, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez.” denilmiştir14.
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
1. Teşebbüs

13
14

Tezcan, Erdem, Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s.277.
Tezcan, Erdem, Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku,s.279.
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Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlar, farklı icra hareketleriyle gerçekleştirilir. İşkence
suçunun, kasten yaralama suçundan farklı olarak değerlendirilmesi, suçu meydana getiren fiillerin meydana
gelişi ile alakalıdır. Kasten yaralama suçundan farklı olarak işkence suçu, sistematik şekilde işlenen bir suçtur.
Kamu görevlisi, işkence suçunu oluşturan hareketlere, doğrudan icraya başladıktan sonra, engel sebebin ortaya
çıkması ile, icra hareketlerini tamamlayamaz ise, suça teşebbüs olarak değerlendirilir. Mesela mağdurun
vücuduna acı verecek kesici alet ile başında beklerken yakalanması hâlinde, işkence suçunu
gerçekleştiremeyen kamu görevlisi, işkence suçuna teşebbüsten cezalandırılacaktır.
2.İçtima
İşkence suçu, birden fazla kişiye aynı zamanda işlenebilir. Bu durumda her mağdur için, gerçek
içtima hükümleri uygulanacaktır. Örneğin, kamu görevlisi aynı anda birden fazla kişiye karşı acı veren ve
insan haysiyetine uymayan hareketi yapabilir. Böyle bir kimse, işkence hükümlerine uygun olarak
cezalandırılacaktır. Ayrıca fail, işkence suçunun oluşması için mağdurun cinsel dokunulmazlığını ve vücut
dokunulmazlığını ihlal etmişse, diğer bir ifade ile, failin mağdura karşı bu cinsel eylemlerinden dolayı işkence
suçu meydana gelmişse, ayrıca cinsel saldırıdan da cezalandırılacaktır.
3. İştirak
İşkence suçu, özgü suç kapsamında değerlendirildiğinden, bu suçun faili, ancak kamu görevlisi
olabilir. Suça iştirak edenlerde de kamu görevlisi olması özelliği aranabilir diye düşünülse de, kanun koyucu
buna açıkça istisna getirmiştir. İşkence suçuna, eziyet eden sivil de, kamu görevlisi gibi cezalandırılacaktır.
Örneğin, karakolda suç şüphesi ile gözaltında bulunan bir şüpheliye karşı, kamu görevlisi tarafından işkence
suçu işlenirken, orada bulunan başka kamu görevlisi tarafından, mağdura karşı işkence suçunu oluşturan
fiillerin gerçekleştirilmesi ile iştirak gerçekleşmiş kabul edilir.
H. Muhakeme
İşkence suçunun muhakemesi re’sen yapılır. Fail, o kamu görevlisi olsa bile, soruşturma yapılması
için izin alınması gerekmez. Zira işkence suçu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin
yargılanması hakkındaki Yasa’ya tabi değildir15.
SONUÇ
İnsanlığa karşı cürümler kavramı, sınırları kesin olarak belirlenmemiş ve gelişmeye devam eden bir
terimdir. Bu terim ilk olarak 1907 La Haye Anlaşmaları’nda kullanılmıştır. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı
bitiminde savaş suçları kapsamında kullanılmış ve İkinci Dünya Savaşı neticesinde kabul edilen Nürnberg
Tüzüğü ile uluslararası hukukta ilk olarak özgür bir cürüm çeşidi olarak değerlendirilmiş ve şahıslar hakkında
kullanılmıştır.
İnsanlık suçları, günümüzde de faal olan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda
Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzükleri'nde ayrı bir suç çeşidi olarak ifade
edilmektedir. İnsanlığa karşı işlenen cürümler, birçok uluslararası metinde farklı şekilde ele alınmakla birlikte,
bu ifadelerdeki ortak tanım; insanlık suçu olarak tabir edilen işlerin, gerek kendi milletinden, gerekse de farklı
uluslara mensup kişilere, barışta veya savaşta işlenen özel cürümler olması sebebiyle yargılanmalarıdır.
İnsanlık suçlarına dair düzenlemeler günden güne geliştirilmektedir. İnsan haklarına dair Uluslararası
kamuoyunun ilgisi ile bu hakların muhafazası için yapılan çalışmalar ve bilhassa Uluslararası ceza
mahkemelerinin aldığı kararlar, bu ilerlemeleri desteklemektedir. Öğretide, insanlık suçlarının, "İhlal
oluşturma”, “Ayrımcı amaçlara dayanma” ve “Yaygın olma” özellikleri, bunları adli suçlardan ayırmaya
yarayan nitelikler olarak değerlendirilmektedir.
Savaş suçlarını insanlık suçlarından net bir şekilde ayırmak çok güçtür. İki sınıfa da dahil olan
cürümlerin nitelikleri birçok durumda aynıdır. Fakat, suçların işlenme şartları, bu ayrımı yapmamıza yardımcı
olmaktadır. Bu durumda da, Uluslararası ceza mahkemelerince, insanlık suçlarının cezalandırılma şartlarına

15

Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler,s.184.
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dair uygulama şartları ile belirtilen suçun işlenmesini yasaklayan fiillerin listesi ve niteliklerine dair bir takım
farklar oluşmaktadır.
Netice olarak, insanlık tarihi boyunca devletler ve hukuk sistemi, ferdler arasında hakkın tanınması
için kurulan birer sistemdir. Ve zamanla gelişmektedir. Bu meyanda insanlığa karşı işlenen suçların dünya
üzerindeki örneklerini incelersek, insan haklarının bazen korunamadığı bir gerçektir. Bu açıdan baktığımızda,
pasif kalınmaması için komisyon kurulması ve uluslararası kuruluşlara belge sunulması ve baskı unsuru olarak
"medya gibi" vasıtaların kullanılması çok mühimdir.
Türk hukukunu bir bütün olarak ele alacak olursak, gerek ceza hukuku, gerek milletler özel hukuku
mevzuatından birçok detay, işlediğimiz uluslararası hukukta insanlığa karşı işlenen suçlarda tüm sözleşmeler
ve yasal düzenlemelerde asıl gayenin “insan onuru” ve onun etrafında beliren tüm değerlerden oluştuğu
anlaşılmaktadır. Uluslararası kuruluşlarda insani değerler yavaş yavaş gelişirken ve buna dayanak olan yasal
işleyiş, yeni oluşumlar içine bürünürken, Türk Hukuku bunu yıllardan beri yasalaştırmaya çalışmış ve tüm
kanunlarında başından beri bu değerleri koruma, yüceltme ve iyileştirme anlayışı ile hareket edip, insancıl ve
barışçıl bir politika izlemiştir.
Özetleyecek olursak, insanlığa karşı işlenen suçlar kavramı, gerek ulusların iç hukuklarında, gerekse
uluslararası hukukta temeli olan ve gelişme sürecini hızla ilerleten bir kavramdır. Devletler, insanlığa karşı
suç olarak nitelendirdiği bu suçları işleyen kişileri, uluslararası ceza mahkemelerinde yargılama konusunda
giderek artan ve daha kapsamlı, düzenleyici bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Ayrıca devletler ceza
uygulayarak işlenen ve suç teşkil eden her bir fiil karşılığında adil bir bedel ödemeyi gözetmektedir.16
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Rahimov, Suç ve ceza, s.79.
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(4)
Abdullah ERAYMAN17
DEMOKRAT PARTİ’NİN BÖLÜNMESİ ve MİLLET PARTİSİ’NİN KURULUŞUNA GİDEN
SÜREÇ
THE PROCESS TO THE COMPARTMENT OF THE DEMOCRATE PARTY and THE
ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL PARTY

ÖZ
Demokrat Parti’nin bölünmesi, bir başka ifadeyle parti içi hesaplaşması, henüz kuruluşunun ilk
yıllarında ortaya çıkmıştı. Bu dönemde, Fevzi Çakmak, Kenan Öner ve Osman Bölükbaşı gibi tecrübeli
siyasilerin etrafında oluşmaya başlayan parti içi mücadele, çok kısa bir süre içinde DP’nin geneline yayıldı.
Bilhassa, 17 – 19 Ocak 1948 tarihinde toplanan DP İstanbul İl Kongresi sert tartışmalara sahne oldu.
Bu kongreden sonra, DP içindeki aşırılar; 12 Temmuz Beyannamesi, İsmet İnönü ile Celal Bayar
arasındaki muvazaa (danışıklı dövüş) iddiası, iktidarla muhalefetin fazla yakınlaşması gibi meseleleri ileri
sürerek, DP’den kopmaya başlamışlardı. Bu ayrılıklar neticesinde 1948 yılında Meclis’te üçüncü bir parti
olarak görev yapacak olan Millet Partisi kuruldu.
Anahtar Kelimeler: Osman Bölükbaşı, 12 Temmuz Beyannamesi, Muvazaa, DP İstanbul İl Kongresi,
Millet Partisi.
Jel Kodu: R59.

ABSTRACT
The division of the Democratic Party, in other words the intra-party reckoning, had emerged in the
early years of its establishment. During this period, the internal party struggle that began to form around
experienced politicians such as Fevzi Çakmak, Kenan Öner and Osman Bölükbaşı spread to the entire DP
within a very short time.
In particular, the DP Istanbul Provincial Congress, which convened on 17 - 19 January 1948, was the
scene of harsh discussions. After this congress, the extremes in DP started drifting away from DP July 12
Declaration, the collusion allegations between Ismet Inonu and Celal Bayar, over-intimacy between
opposition and government. As a result of these divisions, the National Party was established in 1948 to serve
as a third party in the Assembly.
Keywords: Osman Bölükbaşı, 12 July Declaration, Collusion, DP Istanbul Provincial Congress,
National Party.
Jel Code: R59.
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1.
GİRİŞ
Demokrat Parti’de 1946 yılının sonlarından itibaren özellikle Kenan Öner ve Fevzi Çakmak vasıtasıyla
parti içi muhalefetin ilk kıvılcımları oluşturulmuştu. Bu muhalefet girişimi 12 Temmuz 1947 tarihli
beyannamesi üzerine yapılan tartışmalarla da iyice gün yüzüne çıkmıştı. DP içindeki aşırılar, bu beyannameyi
gerekçe göstererek muhalefet ile iktidarın fazla yakınlaşmasına tepki göstermişti. Onlara göre DP’nin asıl
kuruluş gayesi CHP zorbalığına son vermekti. DP’deki bu muhaliflerin sert tutumları kendi davranışlarını
ortaya koyan en somut delildi. Bunlar parti disiplinini pek fazla umursamayan bir kitleydi (Karpat, 1996: 179181).
DP, II. Olağan Kongresi’ne hazırlanırken parti içinde iktidara karşı izlenecek politika hususunda bazı
görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı. DP’deki aşırılar, I. Olağan Kongre’de CHP iktidarına karşı daha sert önlemler
alınmasını talep ederek, uzlaşmacılıktan uzak bir görüntü çizmişlerdi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün
yayınladığı 12 Temmuz Beyannamesi, Recep Peker’in CHP’den tasfiyesi, hükümetin sıkıyönetimi kaldırması
ve DP’li Nuri Özsan’ın İnönü’yle birlikte yurt gezilerine katılması, DP’deki aşırıların rahatsızlıklarının iyice
artmasına neden olmuştu. İnönü, bu yurt gezisi sırasında, iktidar - muhalefet ilişkisine değinerek Nuri Özsan’a
“Ben aynı zamanda parti başkanıyım. Partinin içindeki müfritleri hallederim, fakat siz, mesela Yusuf Kemal
Tengirşenk işini nasıl halledeceksiniz?” şeklinde soru sormuştu. Aynı gezi sırasında, milletvekillerinin
aylıklarına zam yapılması konusu, Nihat Erim tarafından gündeme taşınınca da; Nuri Özsan, “kendi
arkadaşlarının da geçim sıkıntısı çektiğini” söylemiş, bunun üzerine İnönü, meselenin Meclis’e getirilmesini
istemişti. Gezi dönüşü iktidar tarafından hazırlanan milletvekillerinin maaşlarına zam önerisine muhalefetten
Fikri Apaydın ve Haydar Arslan da destek sözü vermişti. Nihayet, 5142 ve 5143 sayılı kanunlar, 1947 yılının
sonlarına doğru Meclis’te görüşülmeye başlanmıştı (Yılmaz, 2008: 289-290).
Bu sırada, bir seyahatten dönen Celal Bayar, bu öneriye şiddetle karşı çıkarak, öneriyi imzalayanların
imzalarını geri çekmelerini istemişti. Bu gelişmelerden sonra zam tasarısı, Bütçe Komisyonu’na ulaşınca, DP
mensuplarından Hasan Polatkan ile Hakkı Gedik komisyondan ayrılıp, Ahmet Oğuz ise, tasarının altına
muhalefet şerhi koydurmuştu. Bu önemli mesele, Celal Bayar’ın başkanlığındaki DP Divanı’nda görüşülmüş
ve şu karara varılmıştı. “Aylık ve yolluklar hakkında yapılan zam teklifine karşı DP Meclis Grubu red oyu
kullanmak suretiyle muhalefette bulunacaktır” (Yılmaz, 2008: 291). Görüldüğü üzere, DP Grubu teklife karşı
bir tavır ortaya koymuştu.
Meclis çoğunluğunun CHP’de olması bu kanunun kabulünü kaçınılmaz kılmıştı. Böyle bir ortamda
DP’li milletvekillerinin nasıl bir yol izleyecekleri ise merak konusu olmuştu. Bazı DP milletvekilleri zam
farklarının alınmamasını önerirken, aralarında Celal Bayar ile Fuat Köprülü’nün bulunduğu grup ise paraların
partiye bağış olarak aktarılmasını talep etmişlerdi. Sonuçta bu kanun, 22 Aralık 1947 tarihinde kabul edildi
(Çufalı, 2004: 119). Her ne kadar DP’li milletvekillerinin önemli bir çoğunluğu bu kanuna red oyu kullansalar
da bu mesele, Demokratların bölünmesine giden süreci hızlandıracaktı.
Ayrıca, DP İstanbul İl Başkanı Kenan Öner her fırsatta muvazaa iddialarını yineleyerek Celal Bayar
ile rekabet içerisine girmişti. Öner, Bayar’ın İnönü ile yakınlaşmasını yani gizlice anlaştığını, ikisinin danışıklı
dövüşmekten suçlu olduğunu, iktidarın muhalefete iyi davranmasının asıl nedeninin bu olduğunu ileri
sürmüştü (Tunaya, 2016: 187).
“Muvazaa” iddialarından sonra, milletvekili maaşı meselesi de DP’deki görüş ayrılığını net bir şekilde
ortaya koymuştu (Arcayürek, 1985: 175). Yine bununla beraber partide 12 Temmuz Beyannamesi sürtüşmesi
de halen devam ediyordu. Öbür taraftan partililer arasında Fevzi Çakmak’ın DP genel başkanlığına getirileceği
iddiası ortaya atılmıştı. DP’nin başına Çakmak’ı getirme planı, partinin içinde Bayar yanlılarıyla çekişmenin
başlamasına neden olmuştu. Bu planın başarıya ulaşmaması üzerine, Mustafa Kentli İzmir İl İdare
Heyeti’nden ayrılmıştı (Ahmad ve Turgay, 1979: 30). Bütün bu olaylar, Demokratların göründüğü kadar şeffaf
olmadıklarını gösteriyordu.
Menderes, partideki mücadelenin asıl nedeninin milletvekili maaşlarına yapılan zamdan ziyade, parti
içi mücadeleden kaynaklandığını belirtti. (Erim, 2005: 260). Bu Parti içi mücadelenin en önemli nedenlerinden
birisisi de tecrübesiz milletvekillerinin, kurucuların himayesinde siyaset yapmalarından kaynaklanıyordu. Bu
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milletvekillerini kollayanlar arasında Ahmet Oğuz, Ahmet Tahtakılıç, Emin Sazak, Yusuf Kemal Tengirşenk
ve Kenan Öner gibi dinamik isimler vardı (Baban, 1970: 34).
Kurucular açısından bunalımın atlatılabilmesi için parti içi muhalefetin sonlandırılması gerekiyordu.
Bu hamlenin birinci adımı olarak İstanbul İl Başkanı Kenan Öner’i destekleyen ve yeni parti kurmak isteyen
grup DP’den uzaklaştırılacaktı (Yılmaz, 2008: 294).
MUHALEFETİN PARTİ İÇİ HESAPLAŞMASI
DP içindeki muhalefetin günden güne artmasından sonra 23 Temmuz 1947’de DP Müfettişi Osman
Bölükbaşı istifa etmiş, ardından partide uzun bir dönem görev yapan Mustafa Kentli ihraç edilmişti. Partideki
bu kopuşları DP Genel İdare Kurulu üyesi Yusuf Kemal Tengirşenk ile İstanbul İl Başkanı Kenan Öner’in
istifası izlemişti. Ardından 17 Ocak 1948 tarihinde toplanan DP İstanbul İl Kongresi sert tartışmalara sahne
olmuştu. Kenan Öner, Fuad Köprülü’nün kendisi hakkındaki yorumlarından ve iktidarla olan muhabbetinden
öteden beri rahatsızlık duyuyordu. Köprülü’de bu durumu fırsat bilerek parti içi çekişmeleri her fırsatta
gazetelerde haber yaptırıyordu. Ayrıca Vatan gazetesinin Öner’i eleştiren yazıları da ortamı iyice germişti.
Vatan gazetesi Öner’i İnsan Hakları Cemiyeti vasıtasıyla Komünistlere yardım etmekle suçlamıştı. Ayrıca,
gazetenin bir başka iddiasına göre de, Öner’in Köprülü düşmanlığı bir kurguydu ve asıl niyeti, DP kurucularını
partiden uzaklaştırmaktı. Vatan gazetesinin gündeme getirdiği bir diğer iddia da Komünistler önce DP İstanbul
Teşkilatını ele geçirecek, sonra da tüm teşkilatları kontrol altına alıp Celal Bayar’ı DP Genel Başkanlığı’ndan
uzaklaştırıp yerine Fevzi Çakmak’ı getireceklerdi. Öner, bu iddiaları sert bir şekilde reddederek, kendisinin
hiçbir zaman böyle bir niyetinin olmadığını ve partiden zorla istifa ettirildiğini öne sürmüştü (Çufalı, 2004:
117-118).
Kenan Öner, DP’nin kuruluşunu ise, “Bayar’la İnönü’nün bir muvazaası şeklinde tecelli ettiğini” ifade
ederek bu iki siyasetçiyi demokrasi oyunu oynamakla itham ediyor, Celal Bayar’ın CHP’nin desteğini alarak
parti kurduğunu savunuyordu. Böylece, Öner ile Bayar arasındaki mücadele de farklı bir boyut kazanmıştı
(Bozdağ, 1975: 38). Öner’in DP’den kopmasından sonra parti müfettişi Osman Bölükbaşı da DP’den istifa
etmişti. Bu arada, Öner’den boşalan İstanbul İl Başkanlığı için seçimlere gidilmiş ve seçimleri Münip
Berkman kazanmıştı (Yılmaz, 2008: 294-295).
İstanbul’daki parti içi sorunlar, bir süreliğine çözülse de bu sefer de DP Meclis Grubu’nda sorunlar
yaşanmaya başlanmıştı. Grup, Köprülü’ye 4 Şubat 1948 tarihli görüşmede şu iddiaları öne sürmüştü:
I)
“Londra gezisi sırasında, Cumhurbaşkanı İnönü ve Nihat Erim ile olan sıkı ilişkilerinin
kamuoyuna yazı ve fotoğraflarla açıklanmasına izin vermek,
II)
Kenan Öner ve Yusuf Kemal Tengirşenk aleyhine çalışmak,
III)
Grup kararlarını kendisine göre yorumlamak ve bu kararların gereklerini yerine getirmemek,
IV)
12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra CHP Genel Başkanı İnönü ve Nihat Erim’i öven yazılar
yazmak,
V)
Grup arkadaşlarına hakarette bulunmak” (Albayrak, 2004: 128).
Neticede, DP Meclis Grubu, 7 Şubat 1948 tarihinde Fuat Köprülü’ye güvensizliğini duyurmuştu
(Albayrak, 2004: 129). Bu sırada DP Meclis Grubu yönetiminin yenilenmesi için bazı üyeler de istifa etmişti.
Bunun üzerine Necati Erdem yönetim kurulunun tamamen yenilenmesi için bir önerge sunmuş ve kabul
edilmişti. Grup başkanlığına yine Celal Bayar getirildi ama Fuat Köprülü grup başkanvekilliğinden
uzaklaştırıldı ve yerine Fuat Hulusi Demirelli getirilmişti. DP Grubu’nda durum böyleyken Genel Yönetim
Kurulu’nda Bayarcılar hâkimdi. Ardından toplanan Genel Yönetim Kurulu, yapılan oylama sonucunda DP
Meclis Grubu için yapılan seçimlerin geçersiz olduğuna karar vermişti. Böylece, Öner – Köprülü mücadelesi
DP Meclis Grubu – DP Genel Yönetim Kurulu çekişmesi haline dönüştü (Goloğlu, 1982: 232).
Celal Bayar, DP Meclis Grubu’nda yapılan seçimlerin parti tüzüğüne aykırı olduğunu öne sürerek parti
grup başkanlığından istifa ettiğini bildirmişti. Meclis Grubu ve Genel İdare Kurulu arasındaki istişareden
sonra, Celal Bayar ikna edildi ve seçimler tekrarlanmıştı. Nitekim parti grubunda yapılan seçimleri Köprülü
bir kez daha kaybetmişti. Bunun üzerine Celal Bayar 14 Şubat 1948’de, maaş zamlarını partiye vermeyen 19
DP’li milletvekilinin isimlerini basına sızdırmıştı. Bayar’ın böyle bir harekette bulunmasının nedeni maaş
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konusunda ikiyüzlülük yapan milletvekillerini halka duyurmaktı. Bunlar milletvekili maaşlarına yapılan
zamları hem eleştirmişlerdi hem de fazla paraları partiye aktarmamışlardı. Bu olaydan sonra İzmir’e geçen
Bayar, buradaki partililerle görüştü ve ardından DP Grup Başkanlığı’nı bıraktığını duyurdu (Yılmaz, 2008:
296-297).
Diğer yandan Bayar yanlılarının yoğunlukta olduğu DP Genel İdare Kurulu, parti disiplinine aykırı
davrandığı gerekçesiyle 5 milletvekilini partiden uzaklaştırılması için DP Yüksek Haysiyet Divanı’na
müracaat etmişti (Barutçu, 1977: 332-333). Haysiyet Divanı da 10 Mart 1948 tarihinde bir karar alarak Sadık
Aldoğan, Kemal Silivrili, Osman Nuri Köni, Necati Erdem ve Mithat Sakaroğlu’nun DP’den tasfiye etmişti
(Burçak, 1979: 153-154).
Bu olaydan kısa bir süre sonra Osman Nuri Köni, Bayarcılar’ı sert biçimde kınayan konuşma
gerçekleştirmiş ve DP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Partiden ihraç edilen diğer milletvekilleri ise, konuyu o
sırada toplanmakta olan Ankara İl Kongresi gündemine getirmeye çalıştılar ancak başarılı olamadılar. DP
Haysiyet Divanı’nın ihraç kararı karşısında bu kez de DP Genel İdare Kurulu üyelerinden Ahmet Oğuz, Ahmet
Tahtakılıç ve Yusuf Kemal Tengirşenk gibi aşırıların bulunduğu grup görevlerinden ayrılarak bir bildiri
yayınladılar. “Demokratlar, ülkemizde doğruluk ve ahlak ilkelerine dayanan, ulusal bir halk egemenliği
kurmak istiyorlar. Bu amaca ulaşmanın yolu; bir yandan partiler arasındaki sevgi ve saygıya dayanan kuvvetli
bir birliğin oluşması, diğer yandan da her partiliye geniş bir eleştiri hakkının tanınmasıdır. Genel İdare
Kurulu çoğunluğun, son aylarda bütün ricalarımıza karşın, izlediği siyasetin, partinin bu iki yıkacak nitelikte
olduğu açıktır. Bu durumda ulusa ve tarihe karşı sorumluluk kabul edilemeyecek duruma gelen bizler, Genel
İdare Kurulu üyeliğinden çekilmek zorunda kaldık” (Yılmaz, 2008: 295-296).
DP içindeki ılımlıların büyük bir çoğunluğu CHP tabanında yetiştikleri için tek parti anlayışının birer
temsilcileriydi. CHP prensipleriyle yetişmiş akıllı siyasetçilerdi. 1946 öncesi uzun bir dönem CHP iktidarının
yükünü paylaşmışlardı (Bölükbaşı, 2005: 87).
Bu bölünme sonucu Demokratlar üç gruba ayrıldılar: Kalanlar, çıkarılanlar, çıkarılanlarla beraber
olanlar (Erim, 2005: 265). Böylece DP Meclis Grubu üyelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş oldu. Sonuçta,
genel merkeze bağlı 31 milletvekili kalmıştı (Eroğul, 2003: 66). DP çatısındaki bu mücadele, 14 Mart 1948
tarihinde Fevzi Çakmak, Hikmet Bayur ve Kenan Öner gibi aşırıları öncülüğünde yeni bir parti kurulacağına
dair haberler çıkmıştı. Bu arada, Demokrat Afyon Gazetesi’nde çıkan bir haberde DP’den ihraç edilen
milletvekillerinden Sadık Aldoğan ile Osman Nuri Köni’nin, Kenan Öner’in kuracağı yeni bir partiye
geçecekleri iddia edildi (Burçak, 1979: 153-155).
MİLLET PARTİSİ ve İDEOLOJİSİ
TBMM’nin 12 Nisan 1948 tarihinde tekrar açılmasıyla beraber, DP’den bir şekilde kopan
milletvekillerinin nasıl bir girişimde bulunacakları merak konusu olmuştu. 10 Mayıs 1948’de Müstakil
Demokratlar Grubu’nun kurulası yeni bir partinin kurulacağı algısını güçlendirdi. Grup mensupları doğrudan
bir parti kurmak yerine şimdilik böyle bir yapılanmaya gitmeye karar vermişlerdi. Aslında bu adım yeni bir
parti kurmanın ilk teşebbüsü sayılırdı. 18 Mayıs 1948 tarihinde CHP Meclis Grubu, Türk demokrasisinin aşırı
ideolojilere yani sağa ve sola kapalı olacağına dair bir karar aldı. Esasen bu kararın altında CHP ile DP’NİN,
kurulması planlanan yeni partiye karşı gizli bir ittifak kuracaklarının göstergesiydi. Nihayet, 6 Temmuz
1948’de Fevzi Çakmak imzalı dilekçe hazırlandı (Yılmaz, 2008: 299). 19 Temmuz’da da Millet Partisi’nin
resmen kurulduğu açıklandı (Çufalı, 2004: 125).
Partinin kurucuları arasında Fevzi Çakmak, Hikmet Bayur, Kenan Öner, Osman Nuri Köni, Mustafa
Kentli, Osman Bölükbaşı gibi aşırı Demokratlar vardı. Partinin Genel Başkanlığına Hikmet Bayur seçilirken,
Onursal Başkanlığa Fevzi Çakmak, Genel Sekreterliğe ise Mustafa Kentli getirildi (Karpat, 1996: 338).
Partinin programına baktığımızda, kendinden önceki partilerden farklı bir program ortaya
sunamamıştı. Parti cumhuriyetçilik, milliyetçilik, adalet ve liberallik prensiplerine bağlı olduğunu, niyetinin
demokrasi ve insan haklarına uygun bir hükümet kurmak olduğunu, dini ve milli değerlere saygılı
davranacağını belirtiyordu (Ülgenay, 2011: 297). Ayrıca, halk tarafından seçilen bir Ayan Meclisi’nin
kurulacağı, seçimlerin adli teminat altında yapılacağı ve düşük gelirli vatandaşlardan vergi alınmayacağı
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vurgulanıyordu. Bu arada Parti kurulduktan sonra da DP’den ayrılan bazı milletvekilleri Millet Partisi’ne
geçmeyi sürdürdüler. MP’ye katılmanın son halkasını ise 10 milletvekilinden oluşan Müstakil Demokratlar
ile Öz Demokrat Partisi’nin 5 Temmuz 1949’da Millet Partisi’ne geçmeleri oluşturacaktı (Çufalı, 2004: 126127).
Demokratlar arasındaki bölünme MP’nin kurulmasıyla sonuçlanmıştı. Yeni parti çoğunlukla DP’nin
gidişatından memnun olmayan muhalifler tarafından kurulmuştu. Ayrıca partide, CHP’den ayrılmış tecrübeli
milletvekilleri de vardı. MP, bir programı hayata geçirmekten ziyade, birtakım ahlaki değerlerin toplum
tarafından benimsenmesini amaçlıyordu. Parti ayrıca, toplum arasındaki akrabalık bağının güçlendirilmesini
ve siyasetin de etik kurallar çerçevesinde yapılmasını savunuyordu. Partinin kurucularından Fevzi Çakmak 22
Temmuz 1948 tarihinde bir bildiri yayınlayarak, halkın kendisine göstermiş olduğu ilgiden memnuniyet
duyduğunu açıklıyordu. Çakmak, DP’nin yeterince muhalefet yapamadığını ileri sürerek, MP’nin bu eksikliği
gidereceğini bildiriyordu (Yılmaz, 2008: 301).
MP’NİN DİĞER PARTİLERLE MÜNASEBETİ ve SONU
Muhalefetteki aşırılar DP’den ayrılıp Millet Partisi’ni kurduktan sonra da CHP ve DP’yi açıktan
eleştirmeye devam ettirdiler. MP’liler her fırsatta iktidarla ana muhalefetin muvazaa içinde olduğunu gündeme
getirdiler. Onlara göre DP’liler CHP ile birlik olup millete ihanet ediyordu. Nitekim DP kanadı bu iddiaları
sert bir biçimde yalanlayarak MP’ye karşılık verdi. Menderes, Çakmak’ı kastederek “Elbiseler, rütbeler hiçbir
zaman cesaretin, hamiyeti itidal, dirayet ve zekânın şaşmaz ölçüsü olmamıştır” dedi (Yılmaz, 2008: 301-302).
DP’liler, MP’lilerin kendilerine yönelttiği “danışıklı dövüş” iddialarını çürütmek için harekete
geçtiler. Bu kapsamda DP’liler, CHP’ye karşı daha katı muhalefet etme eğilimine girdiler. İktidarın 1948
yılının ortalarına doğru Meclis’e getirdiği seçim kanunu DP’nin sert muhalefetiyle karşılaşmıştı
(Limoncuoğlu, 2018: 147).
MP’nin kurulmasıyla birlikte DP ana muhalefet konumuna geçti. Meclis’te bu partilere ilaveten
Müstakil Demokratlar Grubu da vardı. Bu bölünme iktidarın işine yarasa da DP ile MP’yi tekrar birleştirme
girişimleri oldu. Bağımsız milletvekillerinden Cihat Baban’ın bu yoldaki çabası sonuçsuz kaldı. İki parti
arasındaki yakınlaşmanın sekteye uğraması özellikle Bayar ve İnönü’nün işine yaradı. Bayar bir
konuşmasında “Millet Partisi diye bir parti tanımadığını” bildirdi. İnönü ise yeni partiyi tehlikeli buluyordu
(Yılmaz, 2008: 302-303).
Müstakil Demokratlarla Öz Demokratlar Partisi’nin Millet Partisi’ne katılmasına rağmen CHP ve
DP’ye karşı güçlü bir muhalefet yürütülemedi. MP, gerek 1948 ara seçimlerinde gerekse 1950 seçimlerinde
pek fazla bir varlık gösteremedi. 1950 genel seçimlerinde toplam 22 ilde seçimlere katılan parti sadece
Kırşehir’den 1 milletvekili çıkarabildi. O da Osman Bölükbaşı idi (Pancaroğlu, 2006: 26).
Parti, bünyesinde tecrübeli siyasetçileri barındırdığı halde uzun soluklu olamadı. MP’liler toplumun
önemli sorunlarına çözüm üretmek yerine doğrudan CHP ve DP mensuplarını hedef alan söz dalaşına girmeyi
tercih ettiler. MP, ekonomide özel girişimleri savunan bir parti olmasına rağmen, halk tarafından DP kadar
benimsenmedi. Ayrıca MP, Köylü ve tüccarların maddi isteklerine uygun bir ekonomi politikası
tanıtamadığından, bölgesellikten öteye geçemedi (Zürcher, 2000: 312).
MP’nin ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretecek bir programının olmayışı, geniş seçmen
tabanının oluşmaması, DP’yi sürekli CHP ile muvazaa yapmakla suçlaması, parti kurucularının birbirlerinden
kopuk bir şekil hareket etmeleri gibi nedenler sonunu hızlandırdı. Ayrıca partinin en deneyimli iki
kurucusundan Kenan Öner’in 1949’da, Fevzi Çakmak’ın da 1950’de hayatını kaybetmesi partinin daha da
zayıflamasına neden oldu (Çufalı, 2004: 127).
Partinin 1950 genel seçimlerinde başarısız olması yöneticilerini tedirgin etti. Bunun üzerine olağan
kongre kararı alan MP, Genel Başkanlığa Mustafa Kentli’yi getirdi. Nitekim bu değişiklikte partide bir
kıpırdanma sağlamayacak ve genel başkanlık 1952’de Enis Akaygen’e, 1953’ten sonra da Osman
Bölükbaşı’na geçecekti (Yılmaz, 2008: 305). MP’nin DP karşısında işlevsiz kalması, kendine özgü bir parti
programının olmayışı, ideolojik olarak orijinal bir fikir ortaya koyamaması, partinin kapatılmasına kadar
gidecek olan süreci hızlandırdı.

4.
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5.
SONUÇ
Türkiye’de, II. Dünya Savaşı sonrası çok partili dönemin ilk muhalefet partisi olma özelliğini taşıyan
Demokrat Parti, henüz kuruluşunun ikinci (1948) yılında dağılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Partideki
ılımlıların başını çektiği grupla (Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes) “Aşırılar” olarak nitelendirilen
yapılanma (Osman Bölükbaşı, Fevzi Çakmak, Ali Mustafa Kentli, Kenan Öner) hâkimiyet mücadelesine
girmişti. Neticede bu mücadeleden zaferle ayrılan grup ılımlılar olmuştu. Ilımlılar, muhalifleri bir şekilde
partiden tasfiye etmeyi bilmişlerdi.
Partiden uzaklaştırılan muhalifler pes etmeyerek, ılımlıların karşısına bu kez de yeni bir siyasi
oluşumla çıkmışlardı. Böylece, 19 Temmuz 1948’de Millet Partisi kurulmuştu. Yeni partinin kurulmasıyla
birlikte TBMM’de parti sayısı da artmıştı. Bu durum demokrasinin gelişmesi açısından olumluydu. Ayrıca
DP’deki bu kargaşa ortamı, 1950 seçimlerinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün işine yarayabilirdi. Çünkü bu
kritik seçimlerden önce DP’nin dağılması, CHP’yi bir kez daha iktidara getirirdi.
Demokrat Parti’nin tecrübeli yöneticileri bu dağılma döneminin atlatılmasında en büyük paya
sahiplerdi. Eğer bu kritik dönem atlatılmasaydı Türkiye’nin çok partili siyasal hayatı bir kez daha bitebilirdi.
Ayrıca DP’de, Terakkiperver Cumhuriyet ile Serbest Cumhuriyet Fırkalarıyla aynı sonu yaşayabilirdi.
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(5)
Mehran
Doç. Dr. Müberra Eser AYDEMİR19
ÇOK KATLI YAPILARDA DÜŞEY DEPREM ETKİSİNİN YAPISAL DAVRANIŞ ÜZERİNE
ETKİSİ
THE EFFECT OF VERTICAL EARTHQUAKE COMPONENT ON STRUCTURAL BEHAVIOR IN
MULTI-STORY STRUCTURES
ALIZADEH18;

ÖZ
Son yıllarda yapılan bazı incelemelerde, bazı depremlerin düşey bileşenlerinin yatay bileşenlerine
yakın bir ivme büyüklüğüne sahip olduğu ve bazı yapıların hasar görmesinde yer hareketinin düşey bileşeninin
de etkili olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma, yatay deprem bileşeni ile yatay ve düşey deprem bileşenlerinin
birlikte etkidiği betonarme yapıların davranışı üzerine odaklanmaktadır. Bu amaçla, 3 ve 7 katlı iki betonarme
yapıda düşey deprem etkisinin yapısal davranış üzerine etkisi araştırılmıştır. Analizlerde düşey ivme
bileşeni/yatay ivme bileşeni yüksek olan yedi deprem kaydı kullanılmıştır. Seçilen yapısal davranış
parametreleri ise yer değiştirme, kolon eksenel kuvveti ve kolon kesme kuvvetleridir.
Analizlerde SeismoStruct programı kullanılmış olup, öncelikle deprem kaydının iki yatay bileşeni için
analiz yapılmış, ardından iki yatay bileşene ek olarak düşey bileşeni de dikkate alarak analizler tekrarlanmıştır.
Analizler sonucunda, düşey deprem bileşeninin yapısal sistemin düğüm noktası yerdeğiştirmeleri ve kesme
kuvveti üzerinde önemli bir etkisi gözlenmemiştir. Bununla birlikte, düşey deprem bileşeninin kolonlarda
eksenel kuvvet üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yer hareketleri, düşey deprem etkisi, betonarme elemanların davranışı.

ABSTRACT
In recent earthquakes, there has been a significant field evidence that the collapse of existing structures
is due to the effect of the vertical component of the seismic ground motions. Such field evidence has been not
supported by comprehensive analytical and experimental testing yet. This study focuses on the preliminary
analysis of the seismic response of reinforced concrete elements exposed to horizontal and vertical ground
motions. In this research, the vertical earthquake effect was investigated on two reinforced concrete buildings
with 3 stories and 7 stories.
In this analysis, seven earthquake recordings were used to cover a wide vertical-horizontal spectral
ratio. The selected structural parameters are nodal displacements, axial forces and shear forces. Using the
SeismoStruct program, first the earthquake effect examined on two dimensions (x,y) and then three
dimensional (x,y,z) and the results were controlled comparatively. The results show that although the structure
does not significantly affect the displacement and shear forces response, the multicomponent effect of
earthquakes has a significant effect on the forces of building columns.
Keywords: Seismic ground motions, vertical earthquake effect, seismic response of reinforced concrete
elements.
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GİRİŞ
Deprem, yer sarsıntısı veya eski adıyla zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan
enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.
Dünyadaki en büyük afetlerden biri olan depremler, hem büyük çapta ekonomik kayıplara, hem de
binlerce insanın ölümüne neden olmaktadır (Şekil 1). Araştırmalara göre, deprem yükü, yapılara etkiyen
en tehlikeli yükleridir. UNESCO tarafından hazırlanan rapora göre, 1926’dan 1988’e kadar yaklaşık
10,000,000 dolarlık bir ekonomik kayıp meydana gelmiştir [1].

Şekil 1: Dünyanın en şiddetli depremleri neden olduğu can kayıpları
Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan
ülkemizde de bugüne kadar oldukça yıkıcı nitelikte çok sayıda deprem meydana gelmiştir. Türkiye'de
1900 – 2011 yılları arasında kaydedilen can ve mal kayıpları Şekil 2'de kısaca gösterilmiştir.

Şekil 2: Türkiye'de 1900'dan 2011'a ait can ve mal kayıpları
1900-2014 yılları arasında meydana gelen 180 depremde ele alındığında, can kaybı ve hasarlı
bina sayısı bakımından bölgelere göre dağılım Şekil 3'te sunulmuştur. Buna göre en fazla hasarın
gözlendiği ilk beş bölge, Doğu Anadolu, Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz bölgeleri olarak
sıralanmaktadır [2].
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Şekil 3: Türkiye'nin bölgeleri'nde 1900'dan 2011'a ait can ve mal kayıplar
Ülkemizdeki yapı stokunun büyük bir kısmını betonarme binaların oluşturması sebebiyle, geçmiş
yıllarda meydana gelen depremlerde çok sayıda betonarme bina yıkılmış ve farklı seviyelerde hasar
görmüşlerdir. Depremler sebebiyle hasar gören veya yıkılan binalarda birçok araştırma yapı lmıştır. Bu
araştırmalara göre betonarme yapılarda meydana gelen hasarların ana sebeplerinin düşük kaliteli beton,
yapı elamanlarındaki detayların yetersiz oluşu, zayıf kolon güçlü kiriş davranışı, kısa kolon davranışı
ve yetersiz bindirme boyu gibi unsurlar olduğu belirlenmiştir [3].
Modellerin Tasarlanması
Modellerin Özellikleri
Bu çalışmada biri 3 katlı ve diğeri 7 katlı olan 2 betonarme yapının üzerinde yatay ve düşey
deprem etkilerinin değerlendirmesi yapılmıştır.
Ele alınan ilk bina, bir zemin ve iki normal kat olmak üzere toplam üç kattan, ikinci bina ise bir
zemin ve altı normal kat olmak üzere toplam yedi kattan oluşmaktadır. Her iki binada da normal kat
yükseklikleri 3’er m. olarak alınmıştır. İncelenen betonarme binalar, Seismostruct programında üç
boyutlu olarak modellenmiştir [4]. Üç katlı binanın üç boyutlu modeli şekil 4’te ve yedi katlı binanın
üç boyutlu modeli şekil 5’da gösterilmiştir. Şekil 6’de ise her iki modelin analiz sonuçlarında
kullanılacak kolonlar, köşe ve orta kolonlar olacak şekilde seçilip gösterilmiştir.
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Şekil 4: Üç katlı binanın hesap modeli

Şekil 5: Yedi katlı binanın hesap modeli

Şekil 6: Her iki modelde incelenecek köşe ve orta kolonlar
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Malzeme Bilgisi
Çizelge 1’de incelenen binaların malzeme özellikleri verilmiştir.
Çizelge 1: İncelenen binaların malzeme özellikleri
Beton
Çelik
Basınç
Elastisite Modülü
Akma Dayanımı
Elastisite
Dayanımı
Ec (MPA)
fyk (MPA)
Modülü
fck (MPa)
Es (MPA)
30
25743
500
200000
3 katlı binanın kolonları ve kirişlerinin kesit detayları şekil 7’de, 7 katlı binanın kolonları ve
kirişlerinin kesit detayları ise şekil 8’da gösterilmiştir. 7 katlı bina için kat ve kolon bilgisi Çizelge 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 7: 3 katlı binanın kolonları ve kirişlerinin kesit detayları

Şekil 8: 7 katlı binanın kolonları ve kirişlerinin kesit detayları
Model Analizinde Kullanılacak Hesap Yöntemi Ve Deprem Kayıtları
Bu çalışmada “Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Yöntem” kullanılmıştır. Zaman
Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yönteminin seçilme nedeni, mevcut kaydedilmiş deprem
kayıtlarını kullanarak, taşıyıcı sistemin doğrusal olmayan davranışı göz önüne alın arak sistemin hareket
denkleminin adım adım entegre edilmesidir. Bu çalışmada düşey deprem etkisi analizlerinde, 7 ayrı
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deprem kaydının iki yatay ve bir düşey bileşenleri kullanılmış olup, bu kayıtlar PEER ( Pacific
Earthquake Engineering Research Center) veri tabanından alınmıştır. Kullanılan deprem kayıtlarına ait
özellikler Çizelge 2’te verilmiştir.
Çizelge 2: Kullanılan deprem kayıtlarının özellikleri
Deprem

İstasyon Adı

Büyüklük

Mesafe
(km)

Bileşen 1

PGA
(G)

Bileşen 2

PGA
(G)

Bileşen 3

PGA
(G)

Imperial Valley

Agrarias

6.6

10.3

AGR003

0.29

AGR273

0.19

AGRDWN

0.47

Imperial Valley

6.6

3.95

E05140

0.52

E05230

0.37

E05-UP

0.59

6.6

1.35

E06140

0.43

E06230

0.44

E06-UP

1.86

6.6

0.56

E07140

0.34

E07230

0.46

E07-UP

0.57

Loma Prieta

El Centro Array
#5
El Centro Array
#6
El Centro Array
#7
Gilroy Array #3

6.9

12.82

G03000

0.55

G03090

0.37

G03-UP

0.34

Loma Prieta

LGPC

6.9

3.88

LGP000

0.56

LGP090

0.60

LGP-UP

0.88

Northridge

Newhall-Fire Sta

6.7

5.92

NWH090

0.58

NWH360

0.58

NWH-UP

0.54

Imperial Valley
Imperial Valley

Yatay ve Düşey Deprem Bileşenlerinin Yapıya Etkisi
Analizlerde deprem etkilerinin önce yatay bileşenleri (x,y) ve daha sonra hem yatay hem de
düşey bileşenler dikkate (x,y,z) alınmıştır ve sonuçların karşılaştırmalı olarak incelenmesi
amaçlanmıştır. Sonuçların incelenmesi sırasında incelenen yapısal parametreler,

Düğüm noktası yer değiştirmesi,

Kolon eksenel kuvveti,

Kolon kesme kuvvetidir.
Düşey Deprem Etkisinin Kolon Normal Kuvvet Seviyesine Etkisi
Tüm deprem kayıtları için analizler tamamlanmış olup, analizler sonucunda üç ve yedi katlı
binada yatay ve düşey deprem bileşenlerinin kolonlardaki normal kuvvet değişimine etkileri
incelenmiştir. Çizelgelerden de görüleceği üzere, hem orta hem de köşe kolonlardaki normal kuvvet
değerlerinde büyük bir değişim gözlenmektedir. Hatta, deprem bileşeninin bazı anlarında kolonlardaki
normal kuvvet basınçtan çekmeye dönebilmektedir. Ele alınan tüm deprem kayıtları için üç katlı binada
ve yedi katlı binada düşey deprem etkisi sebebiyle kolonlardaki eksenel kuvvet değişimi sırasıyla
Çizelge 3 – 6’te gösterilmiştir. Modeller ilk önce yatay bileşenlerine maruz kalmıştır ve sonrada
depremin düşey bileşeni de hesaba katılmıştır. Dinamik analiz (Dynamic time -history analysis)
sonrasında elde edilen değerler, örnek olarak Imperial Valley (Agrarias) deprem kayıtlardan 3 katlı bina
üzerinde, orta kolonlarında eksenel küvvet değeri deprem öncesi -330.6 kN gösterirken, deprem yatay
etkisi sonrasında bu değeri -351.2 kN göstererek yüzde 6.3 artış, yatay artı düşey etkisi sonrasında 553.1 kN değerile yaklaşık yüzde 67.6 artışı göstererek düşey deprem etkisi eklenmesile kolonlardaki
eksenel kuvvet değeri yaklaşık yüzde 61.4 artışa sahip olmuştur.
Çizelge 3: 3 katlı binada, birinci katta düşey deprem etkisinin orta kolonlardaki eksenel kuvvet
değişimine etkisi
S/N

Deprem adı

Yatay deprem etkisi
sonrası
eksenel
kuvvet artışı, %

Düşey deprem etkisi
sonrası
eksenel
kuvvet artışı, %

Farklık, %

1

Imperial Valley
(Agrarias)

4,95

52,5

47,55

2

Imperial Valley
(El Centro Array#5)

11,9

73,3

61,4
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Düşey
deprem
etkisi
ortalama
artış, %

100.58
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3

Imperial Valley
(El Centro Array#6)

6.69

349.2

342.51

4

Imperial Valley
(El Centro Array#7)

5.59

88.38

82.79

5

Loma Prieta
(Gilroy Array #3)

13.39

45.75

32.36

6

Loma Prieta
(LGPC)

9.37

93.04

83.67

7

Northridge

9.95

63.72

53.77

Çizelge 4: 3 katlı binada, üçüncü katta düşey deprem etkisinin orta kolonlardaki eksenel kuvvet
değişimine etkisi
S/N

Deprem adı

Yatay deprem etkisi
sonrası
eksenel
kuvvet artışı, %

Düşey deprem etkisi
sonrası
eksenel
kuvvet artışı, %

Farklık, %

1

Imperial Valley
(Agrarias)

6.3

67.6

61.3

2

Imperial Valley
(El Centro Array#5)

19.5

90.9

71.4

3

Imperial Valley
(El Centro Array#6)

8.94

651.23

642.29

4

Imperial Valley
(El Centro Array#7)

10.55

99.29

88.74

5

Loma Prieta
(Gilroy Array #3)

12.21

65.85

53.64

6

Loma Prieta
(LGPC)

18.63

114.71

96.08

7

Northridge

15.61

74.28

58.67

Düşey
deprem
etkisi
ortalama
artış, %

153.16

Çizelge 5: 7 katlı binada, birinci katta düşey deprem etkisinin orta kolonlardaki eksenel kuvvet
değişimine etkisi
S/N

Deprem adı

Yatay deprem etkisi
sonrası eksenel kuvvet
artışı, %

Düşey deprem etkisi
sonrası eksenel kuvvet
artışı, %

Farklık, %

1

Imperial Valley
(Agrarias)

6.87

74.49

67.62

2

Imperial Valley
(El Centro Array #5)

10.07

89.04

78.97

3

Imperial Valley
(El Centro Array #6)

13.56

278.7

265.14

4

Imperial Valley
(El Centro Array #7)

23.21

96.45

73.24

5

Loma Prieta
(Gilroy Array #3)

17.43

78.49

61.06

6

Loma Prieta
(LGPC)

11.46

120.57

109.11

7

Northridge

14.55

103.35

88.8
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Düşey deprem etkisi
ortalama artış, %

106.28
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Çizelge 6: 7 katlı binada, yedinci katta düşey deprem etkisinin orta kolonlardaki eksenel kuvvet
değişimine etkisi
Deprem adı

S/N

Düşey
deprem etkisi sonrası
eksenel kuvvet artışı,
%

Yatay
deprem etkisi sonrası
eksenel kuvvet artışı,
%

Farklık,
%

1

Imperial Valley
(Agrarias)

11.51

124.14

112.63

2

Imperial Valley
(El Centro Array #5)

18.14

171.17

153.03

3

Imperial Valley
(El Centro Array #6)

22.98

1291.02

1268.04

4

Imperial Valley
(El Centro Array #7)

42.44

191.3

148.86

5

Loma Prieta
(Gilroy Array #3)

29.77

149.76

119.99

6

Loma Prieta
(LGPC)

16.34

197.09

180.75

7

Northridge

31.99

187.3

155.31

Düşey
deprem
etkisi
ortalama artış, %

305.52

Düşey Deprem Etkisinin Kolon Kesme Kuvvetine Etkisi
Analizler sonucunda ele alınan deprem kayıtları için, kolon kesme kuvveti değerlerinde büyük
bir değişiklik meydana gelmemiştir. Bu husus ile ilgili iki grafik Şekil 9’ da 3 katlı bina kolonları için
Imperial Valley (Agrarias) depreminin yatay ve düşey bileşenleri için ve Şekil 10’da 7 katlı bina
kolonları için Northridge depreminin yatay ve düşey bileşenleri için gösterilmiştir.
100
0
0

5

10

15

20

25

-100
Yatay deprem etkisi (X+Y)
Yatay ve Düşey deprem etkisi (X+Y+Z)
500
0
-500

0

5

10

15

20

25

Yatay deprem etkisi (X+Y)
Yatay ve Düşey deprem etkisi (X+Y+Z)

Şekil 9: 3 katlı binada Imperial Valley (Agrarias) depreminin sırasıyla köşedeki ve ortadaki kolonlara
gelen kesme kuvvet etkileri
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Şekil 10: 7 katlı binada Newhall – Fire Sta depreminin sırasıyla köşedeki ve ortadaki kolonlara gelen
kesme kuvvet etkileri
Kolonlardaki Kesme Kuvvet Kapasitesi
Kolonların kesme kuvveti kapasitesi, ACI 318 Yönetmeliği esas alınarak ve eksenel yük
değişimine bağlı olacak şekilde hesaplanmıştır [5]. Kolonların kesme kuvveti kapasitesi, ACI 318
Yönetmeliği’nde:
Vn = Vc + Vs
(1)
olarak verilmiştir. Burada; Vc , beton tarafından sağlanan kesme kuvveti ve V s, kayma donatısı
tarafından sağlanan kesme kuvveti göstermektedir. Beton tarafından sağlanan kesme kuvveti, V c , (2)
bağıntısı ile verilmiştir.
Vc = 0.17(1 +
)
(2)
Burada, Nu, kolondaki eksenel basınç kuvvetini, A g, kolon enkesit alanını,
, beton basınç
dayanımını, b w kolon genişliğini ve d etkili derinliği göstermektedir. Kayma donatısı tarafından
sağlanan kesme kuvveti, Vs ise (3) bağıntısı ile verilmiştir.
Vs =

(3)

Av, toplam enine donatı alanını, f y, çelik akma dayanımını ve s, etriye aralığını göstermektedir.
Şekil 11’de 3 katlı binada Imperial Valley (Agrarias) depreminin yatay ve düşey bileşenlerinin
kolonlardaki kesme kuvvet etkisi ve (1) bağıntısı ile hesaplanan kolon kesme kuvveti kapasitesi ve Şekil
12’de 7 katlı binada Loma Prieta (LGPC) depreminin yatay ve düşey bileşenlerinin kolonlardaki kesme
kuvvet etkisi ve (1) bağıntısı ile hesaplanan kolon kapasitesi gösterilmiştir.
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Şekil 11: 3 katlı binada Imperial Valley (Agrarias) depreminin köşedeki kolonlara gelen kesme kuvvet
etkisi ve kapasitesi
400
200

0
0,52
1,04
1,56
2,08
2,6
3,12
3,64
4,16
4,68
5,2
5,72
6,24
6,76
7,28
7,8
8,32

0

Kesme kuvvet kapasitesi
Yatay deprem etkisi (X+Y)

Şekil 12: 7 katlı binada Loma Prieta (LGPC) depreminin köşedeki kolonlara gelen kesme kuvvet etkisi
ve kapasitesi
Kat Deplasmanı
Analizler sonucunda, düşey deprem etkisinin, kat ötelemelerinde ve düğüm noktası yer
değiştirmelerinde önemli bir değişime sebep olmadığı gözlenmiştir. 3 ve 7 katlı binalar için, düğüm
noktası yer değiştirmelerinin deprem kaydının yatay ve düşey bileşenlerine göre değişimi Şekil 13 ve
14’de sunulmuştur. Şekillerden de görüleceği üzere, depremin düşey bileşeninin de dikkate alınması
durumunda önemli bir fark gözlenmemektedir.
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Şekil 13: 3 katlı binada Imperial Valley (Agrarias) depremi sonrası köşedeki kolonunu gelen kat
deplasman etkisi
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Şekil 14: 7 katlı binada Northridge depremi sonrası köşedeki kolonunu gelen kat deplasman etkisi
SONUÇ
Bu çalışmada çok katlı yapılarda düşey deprem etkisinin yapısal davranış üzerine etkisinin
incelenmesi amacıyla, simetrik ve düzenli bir plana ve farklı kat adedine sahip iki betonarme binanın
zaman tanım alanında dinamik analizi yapılmıştır. Bu amaçla önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, ele
alınan yapılar SeismoStruct programında üç boyutlu olarak modellenmiştir. Düşey deprem etkisinin
daha iyi irdelenebilmesi amacıyla düşey ivme / yatay ivme oranı yüksek olan yedi deprem kaydı
kullanılarak, zaman tanım alanında analizler tamamlanmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan
analizler neticesinde elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

3 ve 7 katlı binaların analizlerin sonucunda ve çizelge 3 ila 6’da gösterildiği gibi, yatay ve
düşey deprem bileşenlerinin kolonlardaki normal kuvvet değişimine etkileri incelenmiştir. Çizelgelerden de
görüleceği üzere, orta kolonlardaki normal kuvvet değerlerinde büyük bir değişim gözlenmektedir. Hatta,
deprem bileşeninin bazı anlarında kolonlardaki normal kuvvet basınçtan çekmeye dönebilmektedir.

Şekil 9 ve 10’da gösterildiği gibi, analizler sonucunda ele alınan deprem kayıtları için, kolon
kesme kuvveti değerlerinde büyük bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Hem üç hem de yedi katlı yapının analizlerinin sonucunda, düşey deprem etkisinin, kat
ötelemelerinde ve düğüm noktası yer değiştirmelerinde önemli bir değişime sebep olmadığı gözlenmiştir.
Hatta düşey deprem etkisinin bazı durumlarda, yatay kat ötemelerini sınırladığı görülmüştür.

Bu tez çalışması, betonarme binaların üzerinde düşey deprem etkisinin göstermesi ve düzenli
iki örnek bina için yapılmış olup, gelecekteki çalışmalarda, farklı kat sayısı ile ve farklı düzensizliklere sahip
binalarda, düşey deprem bileşeninin yapısal davranışa etkisinin araştırılması önemlidir.
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(6)
Dr. Murat AKYÜZ20
DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR KIRGIZ VATANSEVER ve BÜYÜK BİR ŞAİR: ABDIRAİMŞAMA
(ABDIRAİM ŞAMAT UULU)
A FORGOTTEN KYRGYZ PATRIOT and A GREAT POETRY: ABDYRAIMSHAMA, ABDYRAIM
SHAMAT UULU

ÖZ
Abdıraim Şamatuulu, Kırgızistan’ın unutulmuş büyük bir şairi ve vatanseveridir. Yayınlanmamış
birçok eseri, altı kalın cilt hacminde şiirleri bulunan bu şair malesef Stalin döneminin baskılarına maruz
kalmış, hapse atılmış ve itibarsızlaştırılarak unututturulmuştur. Hayatının sın dönemlerini Tacikistan’da bir
köyde yalnızlık ve sıkıntlarla boğuşarak geçiren şair bu dünyaya küsmüş ve vefat etmeden önce “Herkesin
benim yanıma gelmekten ürktüğü zamanlarda, beni kabul eden dostum Akmat ile bana tam hizmet eden
eşeğim sağ olsun. Diğerleri ile işim yok.” diyerek bu duygularını dile getirmiş ve bunlardan başka hiç kimsenin
cenazesine gelmesini istememiştir.
Bu çalışmamızda Kırgız Cumhuriyeti Bilimler Akademisi tarafından A. Akmataliev editörlüğünde
hazırlanmış olan Kırgız Edebiyatı Tarihi adlı kapsamlı çalışmanın IV. cildinde 383-390. sayfalar arasında
Abdıraimşama (Abdıraim Şamat Uulu) hakkında yazılmış olan bölüm Türkiye Türkçesine aktarılarak, bu
değerli yazarın Türkiye bilim çevelerince tanıtılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Abdıraimşama, Abdıraim Şamat Uulu, Kırgız Edebiyatı, Sovyet Dönemi Kırgız
Edebiyatı.
JEL Kodu: N95.

ABSTRACT
Abdiraim Shamatuulu is a great forgotten poet and patriot of Kyrgyzstan. He was an author of many
of unpublished works, including his poems that six thick volumes. He was unfortunately subjected to the
repression of the Stalin era, imprisoned and discredited. The poet who spent the rest of his life in a village in
Tajikistan, struggling with loneliness and troubles, embittered this world. Before he passed away said that
"Thanks to my friend Akmat who accepted me and thanks to my donkey that served me fully. I have no business
with others.” He did not want anyone else to come to his funeral.
The section of Abdıraimshama is in the History of Kyrgyz Literature that was prepared by A.
Akmataliev by the Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic in pages 383-390. In this study, This section
was translated to Turkish by us for aimed to introduce this poet to the academic word of Turkey
Keywords: Abdyraimshama, Abdyraim Shamat Uulu, Kyrgyz Literature, Kyrgyz Literature in Soviet
Period.
JEL Code: N95.
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GİRİŞ
Kırgızistan edebi muhit olarak oldukça münbit bir bölgedir. Özellikle XIX. Yüzyıl sonu ve XX.
Yüzyılın ilk döneminde büyük bir atılım yapmış ve birbirinden değerli yazarlar yetiştirmiştir.
Bu saygın yazarlardan biriside hiç kuşkusuz Abdıraim Şamat Uulu (Abıraim Şamatoğlu) ya da daha
çok bilinen adı ile Abdıraimşama, kendi ifadesi ile Kırgız edebiyatının en büyük isimlerinden birisi olan
Toktogul gibi bir şairdir.
S. Karaçaev, K. Tınıstanov, K. Bayalinov, A. Tokombaevler’in gençlik devrelerinde, onlardan yaşça
büyük olmasına ve şiir yazmaya onlardan önce başlamış olmasına rağmen, Orta Asya halklarının medeniyet,
edebiyat, bilim ocağının sorumluluğunu yerine getiren Taşkent, Almatı şehrinin bir okulunda olmamış ve
Bişkek’ten oldukça uzakta yaşamış olması sebebiyle Abdıraimşama’nın bugün onlarla birlikte ele
alınmamasına sebep olmuştur. O, 1933 yılında ölüm cezası ile cezalandırılarak hapishaneye atılması, on yıldan
daha uzun bir süre hapis yatmasından dolayı olumsuz manada oldukça etkilenmiştir. Bu durum hapishaneden
çıktıktan sonraki kalan hayatında da özellike şairlik ve ozanlık konusunda kendisini açıkça göstermiştir.
(Akmataliev, 2012)
Yayınlanmamış birçok eseri, altı kalın cilt hacminde şiirleri bulunan bu şair malesef daha hayattayken
Stalin döneminin baskılarına maruz kalmış, hapse atılmış ve itibarsızlaştırılarak unututturulmuştur. Hayatının
sın dönemlerini Tacikistan’daki bir köyde yalnızlık ve sıkıntlarla boğuşarak geçiren şair bu dünyaya küsmüş
ve vefat etmeden önce “Herkesin benim yanıma gelmekten ürktüğü zamanlarda, beni kabul eden dostum
Akmat ile bana tam hizmet eden eşeğim sağ olsun. Diğerleri ile işim yok.” diyerek duygularını dile getirmiş
ve bunlardan başka hiç kimsenin cenazesine gelmesini istememiştir. (Akmataliev, 2012)
Bu çalışmamızda Kırgız Cumhuriyeti Bilimler Akademisi tarafından A. Akmataliev editörlüğünde
hazırlanmış olan Kırgız Edebiyatı Tarihi adlı kapsamlı çalışmanın IV. cildinde 383-390. sayfalar arasında
Abdıraimşama (Abdıraim Şamat Uulu) hakkında yazılmış olan bölüm Türkiye Türkçesine aktarılarak, bu
değerli yazarın Türkiye bilim çevelerince tanıtılması amaçlanmıştır.
ABDIRAİMŞAMA
(ABDIRAİM ŞAMAT UULU)
(1892-1953)
Abdıraimşama:
Тобурчак менен бууданга, Toburçak menen buunga,
Toburçak21 ile bağlanmış,
Толубайдай сынчы элем. Tolubay’day sınçı elem.
Tolubay gibi sınçıyım22,
Толкуган калың элиме,
Tokugan kalın elime,
Dokuyan halı milletine,
Токтогулдай ырчы элем. Toktogul’day ırçı elem.
Toktogul gibi şairim.
diyerek, kendi derinliğinin ve sahip olduğu söz zenginliğinin farkında olduğunu bilen ve bildiren bir
ozandır. Bunun cüretkar gibi mısraları her hangi bir ozan kolaylıkla söyleyemez, dolayısı ile bu sözleri
söyleyebilen bir şair ancak ve ancak kendine güvenen, toplumsal sorumluluk kalem sahibi ve yazar olarak
nitelendirilebilir. İşlerinde eksikliği, kabiliyetinde ise ayıp olmayan, böyle bir ozanı bizler günümüzde çok
tanımıyoruz. Onun adını duymuş olsak da eserlerini görmemeye, okumamaya devam ediyoruz. Buna ise
1930’lı yıllardaki baskıcı dönem, biz Kırgızların başından geçen olaylar ve vatanperversizliğimiz sebep
olmuştur.
Abdıraim Şamat Uulu (Abdıraimşama) 1892 yılında Oş’un Leylek İlçesine (Rayonuna) bağlı KaraDavandağı Şorek-Ata köyünün Cılkı-Say yaylasında doğmuştur. Onun şairlik yönü, “Leylek’in Bülbülü”
olarak tanınmasına sebep olmuştur. Halktan ve onun biricik kızı olan Urmatay Apa’dan (Ana’dan) toplanılan

Toburçak: 1. iyi ve iri at, savaş atı; 2.karağaydın toburçağı: çam kozalağı.
Sınçı: 1. insanların savaşlık hassalarını, atların yürüklük sıfatlarını anlıyan uzman; caynap catkan san koldu,sınçılarğa sınatıp,
çubatuuğa saldı emi folk: binlerce kişiden ibaret olan orduyu teftiş etti ve uzmanlara o ordunun savaşlık evsafını tayin ettirdi;
kayrattuu cigit, külük at munun kadırın biler sınçısı folk: cesur yiğit ve yürük atın evsafını sınçı bilir; 2. at tanıyan kimse; 3. tenkitçi;
ehlihibre, esper; adabıyat sınçsı: edebiyat tenkitçisi.
21
22
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materyallere göre Abdıraim’in babası Şama kendi zamanında ki beylerden birisi olup, Mekke’ye gitmiş ve
hacı olmuştur. Onun Buziya, Abduraim, Anapiya, Çuvali, Murzali adlı beş tane çocuğu vardır.
Bunların içinden Buziya ile Anapiya şair, halk şairi olarak büyümüşlerdir. Abdıraim’in ozanlığa olan
ilgisi de erken yaşlarda başlamıştır. O, ilk eğitimini Ak Suu’daki medresede, daha sonra ise 1905-1910 yılları
arasında Hocent’in Now şehrindeki Müslüman okulunda almıştır. 1913 yılında ise Hocent’teki Rus Tüzem
okulunu bitirmiştir. 1918 yılında kendi ilçesine geri dönmüş, yeni şekillenmeye başlayan sosyal hayatın
düzenlenmesinde aktif rol almış ve okullarda Rusça dersleri vermiştir. 1919 yılında İsfara’da Yürütme
Komisyonunun Başkanlığı görevinini üstlenmiştir. 1924-1927 yılları arasında Oş’ta Eğitim Müdürlüğünde
(Okrana’da) ve Sülüktü İlçe Eğitim Müdürlüğünde çalışmıştır. 1928 yılının başında ise İlçe Yer İşleri
Bölümü’nün müdürü olarak tayin edilmiştir.
1933 yılı 13 Mart günü OGPY (1922-1934 yılları arasında Sovyetler Birliği Merkezi Haber Alma
Ajansı’nın ismidir. Bu birim daha sonra KGB adını alacaktır.) tarafından “Sovyet Hükümetine karşı rejimi
değiştirmek için örğüt kurmak” suçlaması ile tutuklanarak ölüm cezasına çarptırılmış, ancak daha sonra tekrar
yargılanarak, ölüm cezası, on yıl hapis cezası olarak değiştirilmiştir. «Абактагы арманым» “Abaktagı
Armanım” (Hapisteki Dileğim) isimli şiirinde kendisi bu durumu:
Он жылга туткун болуп келдим мында, On cılga tutkun bolup keldim mında,
Айрыган ал эркимден бир Кудайым.
Ayrıgan al erkimden bir Kudayım.
Туткунда турган жерим Караганда,
Tutkunda turgan cerim Karaganda,
Куу турмуш миң кубулуп, кыйнайт жанды. Kuu turmuş miñ kubulup, kıynayt candı.
On yıl mahpus olup geldim işte,
Ayırmış bu gücümden bir Hudayım
Hapiste kaldığım yer Karaganda
Ağır hayat bin defa tekrarlayarak, zorladı canı
diyerek anlatmıştır. O, hapis hayatını Kazakistan’ın Karaganda Şehrinde geçirmiştir. Hapishaneden
1945 yılında çıkarak memleketine dönmüş, doğduğu yerde sekiz yıl yaşadıktan sonra, Tacikistan’da Ahmat
adlı arkadaşının yaşadığı Ciydeli (Ciydelik) adlı yere (daha önceki dönemlerde Kırgızistan’a ait olan bir
yerdir.) göç ederek yerleşmiştir. Burada 1953 yılında fani hayata göz yummuş ve Çım-Korgon adlı mezarlığa
gömülmüştür. Tacik Denizi Adlı Baraj kurulduktan sonra mezarı baraj gölünün altında kalmıştır. İşte bundan
yüz yıldan daha fazla bir zaman önce dünyaya gelip, Stalin’in öldüğü yıl (1953) ruhunu teslim eden şairin
hayatının kısaca özeti bu şekildedir. O, ömürünün manasını ve hayatının maksadını:
Аябаймын жанымды,
Ayabayım canımdı,
Аркада калган эл үчүн.
Arkada kalgan el üçün.
Кызыл алтын, кымбат мал,
Kızıl altın, kımbat mal,
Кызык турбайт мен үчүн, Kızık turbayt men üçün,
Кыйналып кетем эл үчүн. Kıynalıp ketem el üçün.
Kıskanmıyorum canımı,
Arkada kalan milletim için.
Kızıl altın, kıymetli mal,
Çekici değil benim için,
Zorlanıp gidiyorum millet için.
Diyerek kendi hayatını, milleti için hiçe sayarak, engin görüş ve düşüncelerle yaşamıştır.
Abdıraimşama hayatının oniki yılını bir hapishane köşesinde, ondan sonra kalan sekiz yıllık ömrünü de “Halk
Düşmanı”, “Karşı Devrimci” yaftaları ile yaftalanarak, kalbi kırık ve mahzun olarak geçirmiştir. Ömrünün
son günleri düşündüğü gibi geçmemiş, kemikleri ise vatanından uzakta Tacikistan’ın bir köşeşinde kalmıştır.
Abdıraim Şamat Uulu, şiir yazmaya Sıdık Karaçevler, Kasım Tınıstanovlar ile aynı zamanda başlamış,
Aali Tokombaev, Kasımalı Bayalinov, Mukay Elebaevler’in elleri kalem tuttukları zamanda, O’da sayılı
şairlerden birisi olmuştur. Bunu, Akademinin (Kırgızistan Bilimler Akademisi) el yazması eserler bölümümde
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79 numaralı olarak saklanmakta olan Arap Harfli el yazması eseri ispat etmektedir. Bu defterdeki “Kalamım”,
“Ala Too”, “Kız satkan Kırgızlara” adlı şiirleri 1920 yılında yazılmıştır.
Bize kendi el yazısı ile gelmiş olan şiir defterlerindeki eserlerinde bulunan bilgilere göre ilki 1920
yılında yazılmış olan “Kız satkan Kırgızlara” adlı şiiri ile başlayan, halkın başka halklar ile aynı düzeyde,
bilimli, kültürlü ve siyasi olarak gelişmesini arzulayarak:
Кыргызым, кыз сатканды таштабасаң,
Kırgızım, kız satkanı taştabasan,
Каласың айбан болуп шоруң катып.
Kalasıñ ayban bolup şorun katıp.
Kırgızım, kız satmayı bırakmazsan,
Kalırsın hayvan, gibi çaresiz
şeklindeki mısralar ile fikir ve düşünce tarafında da, dil, şekil ve keyfiyet tarafında da adeta bir mum
gibi parlamaktadır. Buna göre şiir ile alakadar olan Abdıraimşama, 1920 yılından önce de şiir yazmıştır, bu
durumu elyazması eserindeki “титулдук барагына- yakalanma zamanında”, “1916-жылдан 1929-жылга
дейре жыйнаган эмгеги- 1916 yılından 1929 yılına kadar toplanmış olan eserleri” adlı şiirleri ve şairin kendi
elyazısı ile tutmuş olduğu notlar belgelemektedir.
Moldo Niyaz, Nur Moldo, Moldo Kılıç, Moldo Bağış ve diğer yazar, şair ve ozanlar okullarda ve
medereselerde ders vermelerinin yanında, halkı aydınlatmaya yönelik olarak, düşüncelerini şiirlerinde
usanmadan söyleyip durdukları aşikardır. Bu zaruri ve kıymet paha iş XX. yüzyılın başında Osmonalı
Sıdıkov’un “Muhtasar Tarihi Kırgıziya”, “Tarih Kırgız Şadmaniya” adlı kitaplarında:
Акмак жигит уйку уктаар, Akmak cigit, uyku uktaar,
Ahmak yiğit uyku uyur,
Акыл жигит илим издээр. Akıl cigit ilim izdeer,
Akıllı yiğit ilim arar,
Өнөрсүздөн дөөлөт кеткен, Önörsüzdön döölöt ketken, Hünersizden devlet gider,
Даана болот илим билген. Daana bolot ilim bilgen,
Alim olur ilim bilen
Şeklinde mısralar yazılmış olsa da, Sovyet Hükümeti, başa geçtikten sonra önceki eserlerden de ilham
alarak, M Elebaev’in mısralarıyla ifade ettiği gibi, “Zarıgamı” tarzındaki şiirler oldukça çok sayıda kaleme
alınmıştır. Bu tarz şiirlerde eğitim ve öğretimin önemi, medeniyet seviyesine çıkmaya davet eden ortama,
Abdıraimşama da şiirleri ile destek vermiştir. Örnek olarak «Кыргыздарга» “Kırgızdarga” adlı 1924 yılında
yazmış olduğu şiirinde;
Өмүрдүн туруму жок желге окшогон, Ömürdün turumu cok celge okşogon
Окугун дооран этпей башыңдан кыз!
Okugun dooran etpey başından kız!
Ойлонуп өткөн менен келечекти,
Oylonup ötkön menen kelecekti,
Окууга тырыша көр жашыңдан кыз.
Okuuga tırışa kör caşıñdan kız.
Какшаймын окуңар деп боюңдан кыз,
Kakşaymın okuñar dep boyundan kız,
Кайгыны чыгар таштап оюңдан кыз! Kaygını çıgar taştap oyuñdan kız!
Ömürün garantisi yok, rüzgara benzer,
Oku, zamanı başından gitmeden kız’
Düşünüp, geçmişle geleceği,
Okumaya heveslen yaşından kız.
Her zaman okuyun derim kız,
Kaygını çıkar at düşüncenden kız!
diyerek destek vermiştir. Yine 1926 yılında yazmış olduğu “Жаш кыздарга- Caş Kızdarga-Genç
Kızlara” adlı şiirinde yüksek fikirlerini ve arzularını daha gür bir sesle dile getirmeye devam ederek:
Күйдүрдүң жаным, сен кыздар,
Küydürdün canım, sen kızdar
Күйүтүң тартам мен кыздар.
Küyütün tartam men kızdar
Өмүрүң бекер өтпөсүн,
Ömürdün beker ötpösün
Окууга жаның бер кыздар!
Okuuga canın ber kızdar!
Ойноп-күлүп жаш чакта,
Oynop-külüş caş çakta,
Окуңар, кыздар, элге окшоп.
Okunar, kızdar, elge okşop.
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Өмүрдүн болбойт тургуну,
Өтүп кетет желге окшоп.

Ömürdün bolboyt turgunu,
Ötüp ketet celge okşop.

Yaktın canım, sen kızlar,
Müşkülünü çekerim ben kızlar,
Ömrün boşuna geçmesin,
Okumaya canını ver kızlar!
Oynayıp gülüp gençlikte,
Okuyun kızlar, insanlara benzeyip.
Ömrün her zaman bir olmaz,
Geçer gider rüzgar gibi.
sözleri ile dile getirmiştir. 1927 yılında yazılmış olan “Кайран турмуш!- Kayran Turmuş- Bilenmiş
hayat” adlı şiirinde daha önce dile getirmiş olduğu fikirlerini daha da güçlendirerek, eğitim ve öğretim için
o güne kadar baş koymamış olan halkına seslenerek:
Качасың оку десем, кайран журтум,
Kaçasın oku desem, kayran curtum,
Караңгы, тоодо жүргөн айран журтум. Karangı, toodo cürgön ayran curtum.
Тизгиниң өз колуңа берип койгон,
Tizginin öz koluna berip koygon,
Табасың мындай күндү кайдан журтум. Tabasın mınday kündü kanday curtum.
Он жыл болду жакшы айтсам тыңдабайсың, On cıl boldu jakşı aytsam tınbaysın,
Дөлөйүп тоодо жүргөн айбан журтум. Dölöyüp toodo cürgön ayban curtum.
Заманды көзүңө илбей уктап жатсаң, Zamandı közünö ilbey uktap catsan,
Кыласың артка калып арман журтум! Kılasın artka kalıp arman curtum!
Kaçarsın oku desem, zavallı yurdum,
Karanlık dağda gezen hayran (saşıp kalan) yurdum.
Dizginlerini kendi eline verdin,
Bir daha nereden bulacaksın böyle günü yurdum.
On yıl oldu güzellikle söylesemde tınlamazsın,
Dağda hayvan peşinde gezersin yurtdum.
Zamanı göz önüne almadan uyuyup yatsan,
Keşke deyip arkada kalırsın yurdum!
düşüncelerini sert ifadelerle dile getirmiştir. Bu şiiri önceki şiirlerinden sadece mazmun-tema yönüyle
değil, üslup ve şiirin keyfiyeti yönüyle de faydalanmış olduğu kaynakları açısından da Kırgız Sovyet Edebiyatı
için ilk örneklerden sayılması gereken ve o zamana göre görülmemiş bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıda işimleri yazılmış olan Abdıraimşama; S. Karaçaev, K. Tınıstanov, K. Bayalinov, A.
Tokombaevler’den yaşça daha büyük olduğu için bu şairler gençlik devrelerindeyken, şiir yazmaya onlardan
önce başlamıştır. Abdıraimşama buna rağmen, o dönemde Orta Asya halklarının medeniyet, edebiyat, bilim
merkezleri olan Taşkent, Almatı şehirlerinden ve Bişkek’ten oldukça uzakta yaşaması sebebiyle, diğer güçlü
edip ve şairlerle birlikte ele alınmamıştır. O’nun hayatında, 1933 yılında ölüm cezası ile cezalandırılarak
hapishaneye atılması, on yıldan daha uzun bir süre hapis yatmasından dolayı olumsuz manada oldukça
etkilenmiş olup, bu durum hapishaneden çıktıktan sonraki kalan hayatında da özellike şairlik ve ozanlık
konusunda kendisini açıkça göstermiştir.
Abdıraimşama’nın Eserleri:
1.
Abdıraimşama’nın Akademi’nin (Kırgızistan Bilimler Akademisi), el yazması eserler
bölümünde kendi elyazısı ile yazmış olduğu eseri INV. No:79 (Инв. № 79):
2.
1920 yılında yazılmış olan üç eseri; “Каламга- Kalamga”, “Ала-Тоо- Ala-Too”, “Кыз саткан
кыргыздарга-Kız Satkan Kırgızdarga”,
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3.
1923 yılında yazılmış olan iki eseri “Ойгон жаштар!- Oygon Caştar!”, “Өткөн күндөгү
басмачылар- Ötkön Kündögü Basmaçılar”,
4.
1924 yılında yazılmış olan iki eseri “Кыздарга- Kızdarga”, “Жаш балдар качан чоңоет?- Caş
Baldar Kaçan Çonoyot?”,
5.
1926 yılında yazılmış olan iki eseri “Келиндерге- Kelinderge”, “Жаш кыздарга- Caş
Kızdarga,
6.
1927 yılında yazılmış olan dört eseri, “Улгайган жеңелериме- Ulgaygan Cenelerime”,
“Арман- Arman”, “Кайран журтум- Kayran Curtum”, “Сулайман- Sulayman”,
7.
1928 yılında yazılmış olan iki eser “Батырак- Batırak”, “Тилек- Tilek” ve yazılış tarihi belli
olmayan “Куу турмуш- Kuu Turmuş- Ağır Hayat”, “Алдамчы өмүр- Aldamçı Ömür- Aldatan Ömür” adlı,
toplam 1052 mısradan mürekkep onsekiz tane şiir vardır.
Bu şiirlerin yanında, şairin daha önce yazmış olduğu şiirlerinden seçerek bir araya getirdiği ve Bişkek’e
(Elyazması eserler vakfına, eski adıyla Bilim Komisyonuna) gönderdiği eserleri olduğu sanılmaktadır. Söz
konusu olan şiirlerde yukarıda izah edildiği üzere genellikle eğitim ve öğretime, kültür ve medeniyete davet
konusu işlenmiştir. Bunun yanında yaşamış olduğu zamanın şartları içinde dine karşı olan, kahramanlık
konulu ve Basmacıları kötüleyen vb. konularda da şiirleri vardır. O, bütün bu şiirlerinde yeni üslup şekilleri
de kullanılmıştır.
Abdıraimşama’nın eserleri Arap harflerinden, Kril Harflerine geçirilerek 1990 yılının başında
“Катарга калкың кошуп, анан мактан- Katarga Kalkıñ koşup, anan maktap”, (Советтик Кыргызстан
“Sovettik Kırgızstan”, 25.03.1990) adlı makalade yayınlanmasından sonra Kudaykulov Gayıpnazar adlı
Abdıraimşama’nın bir çağdaşı ile (Emekli olan) kızı Urmatay’ın oğlu Şamatov Baktiyar’dan mektuplar
gelmiş, şairin, elyazması eserler vakfında bulunan eserinden başka elyazması eserlerinin de bulunduğu
bildirmişlerdir. Bu eserlerden bir kısmını Leylek İlçesindeki Kızıl Cıldız Ortaokulunun tarih öğretmeni Bava
Satarkulov, oğlu Döölöt eliyle göndermiştir. Döölöt’ün getirmiş olduğu materyallarin büyük bölümü şairin
elyazısıyla Arap harfleri ile yazılmış olup, daha çok sanat, nasihat, toplanmış şiirlerden meydana gelmektedir.
Bunlar; “Эмеспи- Emespi (санат)”, “Санаттар- Sanattar”, “Жол тартуу- Col Tartuu”, “Ак алтын- Ak altın”,
“Акыры башта бир өлүм- Akırı başta bir ölüm”, “Окугула балдарым!- Okugula baldarım!”, “Уулум жокUulum Cok”, “Карылык- Karılık- İhtiyarlık”, “Канал- Kanal”, “Насият- Nasiyat- Nasihat”, “Абактагы
Aрман- Abaktagı Arman- Hapisteki Dilek”, “Саркент- Sarkent”, “Жаман Kатын- Caman Katın- Kötü
Kadın” adlarındaki çeşitli temalardaki şiirlerdir.Bu şiirlerden örnek verecek olursak:
Туура сездөн танбагын,
Tuura sözdön tanbagan,
Башыңды кесип алса да. Başındı kesip alsa da.
Семире түшсөң сереңдеп, Semire tüşsön serendep,
Секирип кетпе асманга. Sekirip ketpe asmanga.
Doğru sözü inkar etme,
Başını kesip alsa da.
Şişmanlasan aç gözlülükle,
Sıçrayıp gitme gökyüzüne.
***
Билбеген сөздү билем деп, Bilbegen sözdü bilem dep,
Билимдүү менен талашпа.
Bilimdüü menen talaşpa.
Билимдүү башың болбосо, Bilimdüü başın bolboso,
Бийлер менен жанашпа. Biyler menen canaşpa.
Bilmediğin sözü bilirim deyip,
Bilimli ile tartışma,
Bilimli başın olmazsa,
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Beylere yanaşma.
***
Жагалмай23 көрсөң атып ал,
Caralmay körsön atıp al,
Жамандан бойду сатып ал,
Camandan boydu satıp al,
Кокустан келсе кашыңа, Kokustan kelse kaşına,
Койнуңа башың катып ал.
Koynuna başın katıp al.
Doğan3 görürsen vurup al,
Kötüden kendini satın al,
Aniden gelirse kaşına,
Koynuna başını sakla.
***
Арамза тууган бий болсо, Aramza tuugan biy bolso,
Жаман адам бай болсо,
Caman adam bay bolso,
Жакынына карабайт.
Cakınına karabayt.
Адамзат эрдин баласы
Adamzat erdin balası,
Адамга жаман санабайт. Adam caman sanabayt.
Иттин тууган баласы,
İttin tuugan balası,
Курмандыкка жарабайт. Kurmandıkka carabayt.
Ит адамдын баласы,
İt adamdın balası,
Туугандыкка жарабайт.
Tuugandıkka carabayt.
Nankör akraba bey olsa,
Kötü adam zengin olsa,
Yakınlarına bakmaz.
Ademoğlu er çocuğu,
Adama kötülük istemez.
İtten doğan yavru,
Kurbanlığa yaramaz.
İt adamın çocuğu,
Akrabalığa yaramaz.
***
Акылдын сөзүн тыңшасаң,
Кулактын курчун кандырат.
Тантыктын сөзүн тыңшасаң,
Бир күндүк жолдон калтырат.

Akıldın sözün tıñşasañ,
Kulaktın kurçun kandırat.
Tantıktın sözün tıñşasañ,
Bir kündük joldon kaltırat.

Akıllının sözünü dinlersen,
Kulağını keskin kandırır (doyurur).
Gevezenin sözünü dinlersen,
Bir günlük yoldan kaldırır.

23

Cagalmay: 1. Latince, Falco subbuteo denilen doğan; 2. Latince, Falco vespertinus denilen doğan.
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Bunlar gibi daha çok nasihat türü sözlerle beraber, geçirmiş olduğu acılı günlleri, hapis hayatını ve
yaşadığı zorlukları anlattığı şiirleri de vardır. Örnek vermek gerekirse:
Кудай ай, жалгыз гана бир арманым,
Kuday ay, calgız gana bir armanım,
Тергелип сот болбодум эл кашында.
Tergelip sot bolbodum el kaşında.
Ey Allah’ım, yalnız sanadır, bir muradım,
Millet önünde sorguya çekilmeyeyim.
Аягым аксак, оор арткан жүгүм,
Сааты жылдан узун ар бир күнүм.
Тургандар жолго карап, келер го деп,
Аркада ыйлап калган эки иним.
Жардамга чакырарга жан көрүнбөйт.

Ayagım aksak, oor artkan cügüm,
Saatı cıldan uzun ar bir künüm.
Turgandar colgo karap, keler go dep,
Arkaga ıylap kalgan eki inim.
Cardamga çakırrarga can körünböyt.

Ayağım aksak, ağır artan yüküm,
Saati yıldan uzun her bir günün.
Akrabalar yola bakar, gelimi diye,
Arkamda ağlayan iki kardeşim.
Yardıma çağırmaya can görünmez.
Башыма каран түн түшсө,
Базарга жарар буюм жок.
Баш-паана кылар үйүм жок.
Тагдырым чечер элим жок.
Картайганда сыйларга,
Кадырга жетер иним жок.

Başıma karan tün tüşsö,
Bazarga carar buyum cok.
Baş-paana kılar üyüm cok.
Tagdırım çeçer elim cok.
Kartayganda sıylarga
Kadırga ceter inim cok.

Başıma karanlık güce düşse,
Pazara yarayacak malım yok.
Tek başıma yapmaya evim yok.
Kaderimi çözen insan yok.
İhtiyardığımda saygıyla,
Kadir gösteren kardeşim yok.
diyerek bu mısralarla arzularını dile getirmiştir, yine:
Жаштыкта эл бийледим журт аралап,
Caştıkta el biyledim curt aralap,
Туйлатып тулпар миндим жалын тарап
Tuylatıp tulpar mindim calın tarap.
Кудайдын кудурети, картайганда,
Kudaydın kudureti, kartayganda,
Жатамын куу талаада кунум санап.
Catamın kuu talaada künüm canap.
Кудай ай, кудуретиңе багынамын,
Kuday ay, kuduretine bagınamın,
Өзүңдөн өзгө кимге табынамын?!
Özündön özgö kimge tabınamın?!
Gençlikte milletleri gezdim, yurtlar arasında,
Sıçratıp tulpar24 bindim yelesini tarayıp,
Allah’ın kudretini, ihtiyarlayınca,
Yatıyorum ıssız yerde (zindanda), günümü sayıp,
Ey Allah’ım kudretine sığınıyorum,
Senden başka kime yalvarayım (tapınayım)?!
24

Tulpar: 1.mit. kanatlı at; 2. savaş atı, yürük at.
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mısralarına da yansıdığı gibi, genellikle Abdıraimşama’nın ömrü boyunca başından geçenlere sebep
olan “Жаштыкта берсин мээнетти, Карыганда берсин дөөлөттү- Caştıkta bersin meeneti, Karıganda
bersin döölöttü - Gençlikte versin mihneti, ihtiyarlıkta versin devleti” şeklindeki Kırgız halk fikir altyapısına
ters olarak O’nun ömrü ihtiayrlık çağında zorluklarla geçmiştir. O yıllarda GPU (ГПУ- Sovyet Haber alma
teşkilatı daha sonraki yıllardaki KGB)’nın sorgusu, kabir azabı gibidir, bu sebepten dolayı, hapisten çıktıktan
sonra da hayatı evsiz, barksız, giymeye elbisesi, arkasında kendisine sahip çıkacak milleti ve kimsesi olmadan
zorluklar içinde geçip gitmiş, kemikleri bile vatanından uzakta başka bir cumhuriyetin sınırları içinde
kalmıştır. Bu hislerini;
“Көрсөткөн бирде артын, бирде бетин Бапаасыз бул дүйнөдөн таарынамын.”
“Körsötkön birde artıp, birde betin Bapaasız bul düynödön taarınamın.”
“Bir yorgun düşüren bir yüzünü gösteren bu vefasız dünyaya dargınım.”, diyerek ortaya koymuştur.
Köyünden ayrılarak, Tacikistan’da hayata gözlerini yuman Abdıraimşama için Ciydeliklilerin
anlattıklarına göre, O vefatından önce hayata, zamana, insanlara olan kırgınlığını ve dargınlığını:
“Эл менин жаныма келүүдөн үркүп турганда кабыл алган досум Акмат жана мага ак кызмат
кылып жүргөн көк эшегим аман болсун. Калганың менен ишим жок.”
“El menin canıma kelüüdön ürküp turganda kabıl algan dosum Akmat cana maga ak kızmat kılıp
cürgön kök eşegim aman bolsun. Kalganın menen işim cok.”
“Herkesin benim yanıma gelmekten ürktüğü zamanlarda, beni kabul eden dostum Akmat ile bana tam
hizmet eden eşeğim sağ olsun. Diğerleri ile işim yok.” diyerek dile getirmiş ve bunlardan başka hiçbir
kimsenin cenazesine gelmesini istememiştir. O, hemşehrilerine oldukça darılmışa benzemektedir, kabul
etmek gerekir ki sıcak sözü görmediği için yerini değiştirip, ikinci bir cumhuriyete giderek, orada ruhunu
teslim etmek, kolay bir iş değildir. Sovyet dönemi Kırgız yazılı edebiyatının başlatıcılarından ve öncülerinden
birisi olan, irticali şiir söyleme yeteneği, özellikle bedii yönü kuvvetli, sanat, nasihat vb. şiirlerin yazılmasında
Arstanbek, Toktogul, Cenicok, Barpılar’dan geri kalmayan Abdıraimşama’nın gerek el yazması eserlerini,
gerekse elimizde olmayan diğer eserlerini bularak basmak bizlerin ve bizden sonraki nesillerin boyunlarının
bir borcudur. Hani “Букарда пулу бардын көөнү ток.- Bukarda pulu bardın köönü cok.- Avam arasında
parası olanın gönlü olmaz.” denildiği gibi, halkın içinden çıkmış olan bu büyük şairin elimizde olan 6 kalın
cilt hacmindeki şiir mirasını sabır ve kanaat ederek beklemeliyiz, ümid ediyoruz ki onlar bir gün basılarak
kitapların sayfalarında hak ettikleri parlak yerleri alacaklardır. (Akmataliev, 2012)
SONUÇ
Yukarıdaki makaleden de görüleceği üzere Abdıraimşama, Kırgız Edebiyatı’nın büyük bir temsilcisi
olmasına rağmen Stalin döneminde 1933 yılında ölüm cezası ile cezalandırılarak hapishaneye atılması, on
yıldan daha uzun bir süre hapis yatmasından dolayı olumsuz manada oldukça etkilenmiş olup, bu durum
hapishaneden çıktıktan sonraki kalan hayatında da özellike şairlik ve ozanlık konusunda kendisini açıkça
göstermiştir.
Kendisi S. Karaçaev, K. Tınıstanov, K. Bayalinov, A. Tokombaevler’in gençlik devrelerinde, onlardan
yaşça büyük olmasına ve şiir yazmaya onlardan önce başlamış olmasına rağmen, Orta Asya halklarının
medeniyet, edebiyat, bilim ocağının sorumluluğunu yerine getiren Taşkent, Almatı şehirlernin herhangi bir
okulunda olmamış ve Bişkek’ten oldukça uzakta yaşamış olması sebebiyle Abdıraimşama’nın bugün onlarla
birlikte ele alınmamasına sebep olmuştur. (Akmataliev, 2012)
Yazar hapisten sonra insanlardan uzaklaşmış ve Tacikistan’da Ciydelik (Ciydeli) adlı köye çekilerek
yalnızlık ve sıkıntılar içinde hayata veda etmiştir.
Bu çalışmamızda Kırgız Cumhuriyeti Bilimler Akademisi tarafından A. Akmataliev editörlüğünde
hazırlanmış olan Kırgız Edebiyatı Tarihi adlı kapsamlı çalışmanın IV. cildinde 383-390. sayfalar arasında
Abdıraimşama (Abdıraim Şamat Uulu) hakkında yazılmış olan bölüm Türkiye Türkçesine aktarılmış, bu
değerli yazarın Türkiye bilim çevrelerince tanıtılması amaçlanmıştır.
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(7)
Prof. Dr. Metin
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BALTACI26
KÜLTÜRLERARASILIK İÇİN SANATSAL BİLEŞKELER ve KAYBOLAN EVRENSELLİK
ARTISTIC PRODUCTS FOR INTERCULTURALITY and LOST UNIVERSALITY
EKER25;

ÖZ
Sanatın muharrik unsurları ve dinamiklerinin yerel kaynaklı olması söz konusudur. Hem etnik, hem
coğrafi hem de kültürel formasyon ve konformizm, sanatın yerel nitelikleri ile karakterize olur. Ancak bu
sanatın “milli” olduğu ya da olması gerektiği vargısını genellemez. Bu açıdan “milli kültür” tabiri
kullanılabilir ama “milli sanat” tabiri bu kapsamda ele alınamaz. Bunun da sebebi “sanatın evrenselliği”
vurgusunda geçerlidir. Sanat için “yerelden evrensele” doğru mutlak bir istikamet kabul edilir. Aynı durum
“yerelden küresele” için de söz konusu olamaz. Aksine küresellik, ekonomi, teknoloji, siyaset, ve yapay
kültürel egemenliğin nesnelliğini yerel unsurlar üzerinde hakim kılma çabası sergiler. Küresellik ve
evrensellik arasındaki farkın daha da keskinleşmesine olanak sunan kültürel üretimlerin yayılım hızı ve gücü,
sanatın da evrensel niteliklerinden uzaklaşma niyetlerini besleyen bir küresel-ekonomik cazibeyi dinamik
kılmıştır. Bu durumun özellikle 21. Yüzyılın bir kültür savaşları yüzyılı olmasına zemin hazırladığını ve sanatı
da burada militarize ettiğini söyleyebiliriz.
Bu çalışma nitel bir araştırma olup, küresellik-evrensellik karşılaştırmasında sanatın hala evrenselliğin
yanında pozisyon alması gerektiğini incelemekte ve günümüzde sanatın bir kültürel üretim mekanizması
olarak kapitalizmle olan ilişkisini açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, kültür savaşları, milli kültür, sanat, evrensellik.

ABSTRACT
The source of the stimulating elements and dynamics of art is local. Ethnic, geographical, and cultural
formation and conformism are characterized with local attributions of art. However, this does not mean that
art is or should be “national.” In this respect, the term “national culture” can be used while the term
“national art” cannot. The reason for this lies in “the universality of art.” “From local to universal” is
accepted as an absolute direction for art,but “from local to global” is out of the question. On the contrary,
globality aims to ensure dominance of the objectivity of economy, technology,politics,and artificial cultural
hegemony over local elements. Cultural productions' diffusion speed and power that further sharpen the
difference between globality and universality dynamize the global economic appeal which supports their intent
to alienate from the universal attributes of the art. It can be said that this paved the way for the 21st century
to become the century of cultural wars and militarized art.
This qualitative study examines art’s necessity to take the sideof universality in the globalityuniversality dichotomy and explains the relationship betweenart and capitalism,which is a mechanism of
cultural production today.
Keywords: Culture, culture wars, national culture, art, universality.
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GİRİŞ
Küresel kültürün hakim kılındığı 21. Yüzyıl aynı zamanda evrensellik (üniversalizm) değerlerini de
belli oranda silikleştirme eğilimindedir. Bu durum, evrensellik inşa etmede en önemli varlık ve tesir gücü olan
sanatı da neredeyse olumsuz bir pozisyonda değerlendirmemizi sağlamaktadır. Dünyanın yeniden evrensellik
değeri oluşturabilmesi için tek bir küresel kültür zorlamasına değil, kültürlerarası ilişkilerden beslenen ve
dinamik alan bir bileşkeye ihtiyacı vardır.
Sanat ve Kültür Tamamlayıcılığı
Sanat ilk çağlardan günümüze değin, toplumların kendi kültürlerini yaşatmalarında ve yansıtmalarında
kullandıkları en etkili anlatım öğelerindendir. Dolayısıyla sanat bir olanaklar alanıdır. Hatta olanaklar
açısından sınırsızlık içerdiğini söyleyebiliriz. En azından bugüne kadar yaygın kanaat bu biçimdedir. Çağdaş
sanat, geçmişine oranla daha fazla meşruiyet sorunu yaşamaktadır. Bunun sebebi, kendini sorgulayan ve
kalıtsal niteliklerini gelecekçi yönelimlerine taşımayı istemeyen bir zihniyetin giderek sanatsal kılınmasıdır
diyebiliriz. Bir başka ifade ile sanat, bugün, meşruiyet sorunu yaşamakta ve bunu manipülasyon ile karakterize
etmek arzusundadır. Çünkü çağdaş sanatın en önemli savunusu olarak dikkat çeken dönüşümsellik, doğal bir
biçimde manipülasyona kanalize olmaktadır. Çağdaş sanat, manipülasyonu meşru bir eylem yönelimi olarak
tercih ederken, bireysel anlamda sanatçıların bu konudaki motivasyonlarına katkı sağlamaktadır. Sanatta
manipülasyon yerine sanatsal manipülasyonu savunan bu çalışmanın en temel vargısı; sanatçının kendine
ürettiği gerekçeleri çağdaş sanatın genel bunalımları ile paralel bir kapsamda sanatsal kılmaya çalışması
neticesindeki başarısızlığını “sanatsal manipülasyon” yönelimi ile kamufle etmesidir diyebiliriz.
Meşrulaştırma, toplumsallaşma ve özellikle demokratikleştirme, kültürel eşitlenmeye yol açmaktadır.
Kültürel eşitlenmeyi, statü farklılıklarının azalması ile birlikte, belirsiz ve genel değer, norm ve anlamlarıyla
tek tip bir kültüre sahip olan orta statünün ortaya çıkışı olarak tanımlayabiliriz (Zicderveld, 2013:109). Bütün
toplumlar sanatı sosyalitenin bir tür meşrulaştırma alanı olarak işlev görmesini genellikle öncelemişlerdir. Bu
anlamda sanat, yerel ve etnik kapsamların ve içeriklerin küresel meşruiyetlerini de temellendirme çabası
sergilemiştir. Sanat daha kapsamlı bakıldığında toplumsal dönüşümlere de katkı sunmuştur diyebiliriz. En
azından Modernizm ile bunu değerlendirebiliyoruz. Ancak günümüzde farklılıklar da söz konusudur.
Kellner’a göre çağdaş toplumlar, mevcut toplumsal dönüşümlerin değişim ve hızının yoğunluğu nedeniyle
sürekli eşleştirmeler ve yeniden eşlemeler gerektirir. Yoğun bir değişim çağında yaşıyoruz ve şu anki toplum
kuramları özel bağlamlarla ilgili de olsa bu değişimin yönlerini açıklıyor (Kellner, 1995:26). Buna karşılık
çağdaş sanat dünyası, coğrafi merkezileşmeye olan bağımlılığını azaltmaya başladı. Sanat dağıtıcıları ve
aracılar, bir zamanlar merkezi bir şehre yakınlığı gerektiren birçok sanat desteği işlevini yerine getirirlerdi.
Ama reklam, küresel erişimiyle, sanatsal başarının kelimesini giderek daha düşük maliyetlerle yayıyor
(Cowen, 1998:126). Wollf’un da vurguladığı gibi “değişen bilinç içinde sanatın dönüştürücü etkisi olduğuna
göre, tüm kültür alanları bu etki gücünü az ya da çok içermektedir” (Wolff, 2000:90).
Sanat kültürel üretim mekanizmasıdır. Sanat çağdaş kültürlerin de meşruiyet savaşına hala katkı
vermeye çalışmaktadır. Bazen bunu daha keskin ve acımasızca yapabilmektedir. Sanatçıların pozisyonları da
bıçak sırtı olmaya başlamıştır artık. Sanat yapıtlarının statülerine ve ünlerine karşılık bulamayacağına inanan
ve kültür işçisi adlandırması veya reklamın tahakkümüne boyun eğen endüstriyel kimliği ile sanatçılar,
Weiss’in altını çizdiği gibi “eski zamanlardan farklı olarak, bir şekilde bugün çalışmalarını açıklamaya,
gerekçelendirmeye ve yorumlamaya çağrılmaktadırlar. Yani yalnızca bunları üretmeleri değil, bunlar için
uygun bir karşılama ayarlanmasında da kendilerinden büyük bir rol oynamaları beklenmektedir (Weiss,
2014:173).
Sanat ve Kaybolan Evrensellik
Sanat tarihi bize sanatsal dönüşümlerin hangi toplumsal, küresel dönüşümlerle gerekçeli bağ kurmak
zorunda olduğunu belli olgular ile göstermektedir. Sanatın tarihsel gelişimi içinde, üç fonksiyonel ve niteliksel
başlığı dinamik kıldığı söylenebilir. Bunlar;
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Temsil: Toplumsal, dini, ideolojik ve yönetsel erklerin (güçlerin) temsilini sanatın misyonu
olarak görmektir. 19 ve 20. yüzyıla kadar bir hakimiyet sergilemiştir.

Tasarım: Endüstri devriminden sonra üretim ve tüketim bağlamının bir gerektirmesi olarak
sanatın tasarıma yakınlaşmasını ifade eder. 20. yüzyıl bu niteliği özellikle belirginleştirir.

Uzlaşım: Çağdaş sanatın genel olarak yaşadığı onay sorununa popüler kültür ve küresel
karşılıklar ile cevap vermeye dönük beklentileri ifade eder. Burada kitlesel onay özellikle önemsenir ve
sanatçıların küresel davranmasını koşullar. 21. yüzyıl böyle bir anlayışı meşrulaştırmaktadır.
Görüldüğü gibi temsil ya da tasarım, küresel sanatın önemli önceliği değildir. Asıl vurgu, sanatın ve
sanatçının yaşadığı meşruiyet ve kitlesel onay sorununa küresel içerikler, endüstriyel gerekçeler ve kültürel
kapsamlar ile cevap verme endişesidir. Küreselleşmenin ön plana çıkardığı yeni kültürel teşekkül, karma
kültürleri ve sanatı teşvik etmesinde dikkat çekiyor. Bu konuda Cuche’ın görüşü, “bir yanda arı kültürler diğer
yanda karma kültürler yoktur. Kültürlerin tümü, kültür temasları evrensel olgusu nedeniyle değişik
derecelerde, süreklilik ve süreklilik kesintisinden yapılmış ‘karma’ kültürlerdir (Cuche, 2013:90) şeklindedir.
Benzer biçimde Hall' de küresel kitle kültürünün bir diğer önemli özelliğinin kendine özgü türdeşleştirme
biçimi olduğuna vurgu yaparak, bu kültürün, türdeşleştirici bir kültürel temsil biçimi olduğunun altını
çizmektedir (Hall, 1998:49).
Sanat ve kaybolan evrensellik düşüncemizi ilk destekleyen unsur, “küreselleşme” olmuştur. Burada
bizim de amacımız küreselleşme ile evrenselleşmenin içerik farklılıklarından bir problem alanını
belirginleştirmek olmaktadır. Yitirilen evrensellik ile gelişen ve doğal akışı içinde genişleyen küreselleşmenin,
kültürü sermaye yapması ve hegemonya için vasıta kılmasıdır. Hegemonya kavramı, kitle kültürünün sözde
komplo benzeri, doğasına ilişkin savları alaşağı ettiğinden ve kitle kültürüne ait ürünleri, metinleri ve imgeleri
direniş alanları sunacak şekilde yeniden tanımladığından, kötümser kitle kültür kuramları için önemli
kapsamlara sahiptir (Bennett, 2013:46). Hegemonya ile sömürgecilik (colonialism) küreselleşme için önemli
kriterler haline getirildiler. Sömürgecilik, homojen bir kültür doktrinine dayanıyordu. Bu kültür modernlikti
ve bütün insanlığı ve evreni aynı uygarlık tarihine kurguluyordu. Günümüzde küreselleşmenin sökerek
tersyüz etmekte olduğu, bu evrensellik ve tarihsellik yapısıdır. Modernliğe karşı örgütlenen çağdaş kültür ya
da çağdaşlık kültürü, öncekinin zıddına heterojendir; evrenselliğe karşıdır, tikelle ilgilenir ve normatif değil,
rölatiftir (Artun, 2013:17). Artun’a göre Batı uygarlığının çatıştığı coğrafyanın yeniden haritalandırılmasını
yürütenler, bu toprakları kolonileştirenlerden başkası değildir. Çok-kültürlülük anlatılarını kuranlar da,
Avrupa merkezciliği kuranlar da birdir. Sonuçta modernliği kuran da bozan da aynı güçlerdir (Artun,
2013:37).
Küreselleşmenin referansı ve sanatı hegomonyası altına alan bir diğer önemli olgu da kapitalizm’dir.
Bu konuda Wolff’un yaklaşımı çok keskindir. Ona göre “kapitalizm koşulları altında sanatsal çalışma, diğer
çalışma türleriyle aynı düzeyde gerilemiş; yabancılaştırılmış, köleleştirilmiştir. Bundan böyle, romantiklere
özgü kapitalist pazar ilişkilerinden etkilenmeyen sanatçı tasarımı, ikna edicilik gücünü yitirir” (Wolff,
2000:25). Cowen’a göre ise “piyasa değişimi ve kapitalizm, belirli bir zevke hitap eden sanattan çok farklı
sanatlar üretiyor” (Cowen, 1998:8). Kapitalizmin küresel sınırının bu yeni 'kapanışı' ile felsefi ve kuramsal
olarak koordine edilen çeşitli 'sanatın uçları' şimdi daha temel sorunumuz ve zamanımızdaki tüm edebi ve
kültürel çalışmaların ufkudur (Jameson, 1998:92). Kültürel çalışmalar, kültürel sermaye üzerinden işlevsel
kılınır. Bunun anlamı, küresel sermayelerin destekleyeceği kültürel çalışmaların da küresel olması
gerektiğidir. Kültürel sermaye, yalnızca ulusal bir referans çerçevesi içinde organize edilmez, ancak karmaşık
fakat tartışmalı bir kültürel coğrafyayı dağıtır (Bennet ve ark. 2009:50). Zizderveld’in de vurguladığı gibi
“kesinlikle kültürel faktör , ekonomik ve siyasal faktörün esaslı bir parçasıdır” (Zicderveld, 2013:28). Son
olarak, modern dünya bürokratiktir, rasyonel süreçle varlığın tüm yönlerini ele almaya ve kontrol etmeye
çalışır diyen Jenks, bu rasyonel sürecin kalbinde yer alan değer aynı zamanda kapitalist, genişlemeci ve
endüstriyel niteliktedir (Jenks, 1993:127) savını ortaya atmaktadır.
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Kültür Savaşları
Featherstone, “kültür alanının özerkliğini tehdit eden koşullar, sembolik, ‘kutsal’, entelektüel ve sanat
hiyerarşilerini sarsan yaygınlaştırma süreçleri, harici kültür uzmanı gurupların alternatif zevkleri
onaylamalarına ve daha önce dışlanan popüler gelenekleri ve kitlesel kültür mallarını içeren genişletilmiş bir
repertuvarı meşrulaştırma çalışmalarına müsaade edebilir” (Featherstone, 2014:315) diyerek, geleneklerin
popülerliği ile kültürün mal olarak maddi boyutuna sanatın da nasıl ilave edildiğine yönelim göstermemize
yol açmaktadır. Sanatın kültür üretimlerinin çağdaş karşılığı, “popüler kültür metinleri” olmaktadır. “Popüler
kültür metinleri, öyleymiş gibi görünse de doğal yaşamla ilgili değildirler. Bu da bir sanat paradoksudur
(Finkelstein, 2007:11). Bu paradoksun aktörlerinden biri olarak medyanın hızla çoğalmasıyla ve “yeni kültür
formlarının bilinç ve günlük hayatı sömürgeleştirmesiyle, siyaseti, kültürün ve dikkatlerin gösterileştirilmesi”
(Kellner, 2010:186) dikkat çekmektedir. Kültür savaşlarının aktörleri medya ve sanatçılardan müteşekkil
toplum ve imaj mühendisleri, aynı zamanda kültür savaşlarının da fitilini ateşleyen tetikçilerdir.
Küreselleşmenin kapitalist ve sömürgeci tavrının kitleler ile temasını mümkün kılan tüm aracılar, kültür
savaşlarının da vasıtası olmaktadırlar. Eagleton’a göre kültür savaşlarımız, “uygarlık olarak kültür, özdeşlik
olarak kültür ve ticari ya da postmodern olarak kültür” arasında olmak üzere üç yönlüdür (Eagleton, 2011:79).
Bu kültürel savaşlar, bugünün ve geleceğin inşasını haritalamak ve yönlendirmek isteyen rakip sesler arasında
kuramsal savaşlar olarak adlandırabileceğimiz şeyde çoğaltılır (Kellner, 1995:49). Kültür savaşlarının
ortasında yer alan “çağdaş kültür, orijinal başlangıcından sonra evrimleşebilen bir toplumsal
eğitim/yönerge/talimat biçimi” (Finkelstein, 2007:12) olarak sunulmakta ve kültürün öznesine farklı
çerçevelerin teke indirgenmiş kalıp davranış formlarına acımasızca yönlendirebilmektedir. Kültürün öznesi
olarak özne farklılıkları yorumlamakta da güçlük çekmektedir. Storey’a göre farklılıkların kaynağı, gücün
kültürel ayrımdan kaynaklandığı görüntüsü vermek suretiyle, sembolik olarak ekonomik alandan kültürel
alana kaydırılır. Böylece kültürel alanın yaratılması ve yeniden oluşturulması sosyal alanı ve sınıf farklarını
yaratıp yeniden oluşturmuş olur (Storey, 2000:139). Kültürel üretim ve tüketim bağlamlarını popüler kültür
yaratımı ve kitle tesiri ile “tüketici kültürü” kapsamına taşımak, kültür endüstrisinin vesile olduğu bir başka
savaş cephesini oluşturmaktadır. Çünkü Adorno ifadesiyle “tüketici kültürü, kültürün yozlaşmasıdır” Adorno,
2011:29). Kültür savaşı ve tüketici kültürünün yarattığı parçalanmış öznellik, aynı zamanda parçalanmış
evrenselliğin sanatsal karşılıklarına da bir göndermede bulunur.
Kültür savaşları ile parçalanmış öznellik arasındaki bağlamı temel olarak birkaç unsurda ifade edecek
olursak:

Kültür kavramının toplumsal açıdan ifade ettiği “teklik” ya da “bütünlük” içeriğinin artık
“birlik” ya da “birliktelik” kavramlarıyla sunulmaya çalışılması;

Kültürün giderek merkezsiz kılınması ve toplumsal üretim ve sabitlerin dışında
algılandırılması;

Kültürün gücü yerine güçlerin kültürü ifadesinin içinin doldurulmasına zemin hazırlayan kitle
iletişim ve paylaşım tekelinin yüceltilmesi;

Kültürün çok seri üretilebilir ve tüketilebilir yapay karakteri ile kitlelerin tüketime daha fazla
heveslendirilmesi;

Kültürün geçmişten gelen değil, anlık, günlük ve gelecekçi yollar içinde tasavvur edilmesi
gereğinin işlenmesi;

Kültürün manevi boyutunun değerinin aşındırılması, maddi boyutunun değerinin beslenmesi
ve itibarının metalaştırılması.
Kültür savaşlarının içinde bulunmaktayız. Tahribatı daha fazla ve insan üzerindeki tesirlerinin bir çok
başlık ile çeşitlenmesi olasıdır. Küreselleşmenin hakim ideolojisi ve tek tip anlayışlı kültürel örüntüsü, yerel
ya da ulusal kültürlerin karşısında bir düşman görüntüsündedir. Sanat bu savaşın tam ortasında olarak kaotik
bir davranış sergilemektedir.
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Sonuç ve Yine Kaybedilen Evrensellik
Bir halkın kültürel kimliği “biz kimiz?” sorusuna verilen cevapların tümüdür (Zicderveld, 2013:33).
“Kim”lik kazanımı ile “ben”lik kaybının yan yana olabileceğini özellikle küresel kültür büyük ölçüde
ispatlamaktadır. Bu bağlamda küresel kimlikler yerel benliklerin ortadan kalkmasına vesile olmakta ise, bir
yerellik-küresellik savaşı söz konusudur. Burada farklılık konusu da anlam değiştirmektedir. Barnard’ın
dediği gibi artık “farklılık, değerlerin mutlak üretimidir” (Barnard, 1993:19). Kültürel ve sanatsal düşünceler
genellikle bir toplumdan diğerine yayılırlar. Bunun için sömürgeleştirmek ya da politik ve ekonomik
yakınlaşma veya dönüşüm gerekmemektedir (Wolff, 2000:72-73). Sanatçı, günümüzde geçmiş dönemlere
kıyasla daha çok yabancılaştırılmış ve yalıtlanmıştır. Eserlerinin konusu da, yalnızlaştırılmış birey ve insan
varoluşuna yabancı bir toplumsal örgütlülüktür (Wolff, 2000:18).
Sonuç olarak sanat bir kültürel üretim mekanizması olarak küresel ideolojilerin, küresel kapitalizmin
ve küresel imaj mühendislerinin hakimiyetine girmeye başlamıştır. Sanatın vasıtasıyla geçmişte bir değer ve
uluslararasılaşma başarısı sergileyen “evrensellik”in yerini, “tektipleştirme ve tüketim merkezli “küresellik”
almaya başlamıştır. Farklılıkların birlikteliğini benzerliklerin birlikteliği ile mukayese ederken küreselliğin
evrenselliğe galip geldiğine şahit oluyoruz. Artık sanat bir amaç ve evrensel bir norm yerine bir araç olarak
hegemonik küreselliğin mühendisliğinin bir parçası konumuna yerleştirilmiş görünmektedir.
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(8)
Mesut
Temel ÇAKIROĞLU2
TÜRKİYE ve AZERBAYCAN KARA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ ve FİZİKSEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PHYSICAL CHARACTERISTICS OF TURKEY and AZERBAIJAN MILITARY
ACADEMY OF STUDENTS AND PHYSICAL PERFORMANCE MEASUREMENTS
CERİT1;

ÖZ
Araştırma Türkiye ve Azerbaycan Kara Harp Okulu öğrencilerinin fiziksel özellikleri ve fiziksel
performans ölçüm değerlerinin karşılaştırılıp incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, yaş ortalamaları
17-20 yıl olan 400 erkek öğrenci araştırmaya tabi tutulmuştur. Yapılan bu araştırmada öğrencilerin fiziksel
özellikleri (boy, vücut ağırlığı) ve fiziksel performans ölçümleri (barfiks, şınav, mekik, 2400m) saptanmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda Türk öğrencilerin birçok parametrede Azeri öğrencilere oranla daha
üstün oldukları bulunmuştur. Boy, kilo, şınav, mekik ve 2400m koşu, ölçüm değerlerinin Türk öğrencilerde
daha iyi olduğu, barfiks ölçüm değerinin ise her iki grupta da hemen hemen aynı olduğu saptanmıştır. Her iki
ülke öğrencilerinin benzer yaş ortalamalarına sahip olmalarına rağmen Türk öğrencilerinin birçok parametrede
daha üstün çıkmasının sebepleri, ekonomik, politik ve çevresel faktörler ile beraber genetik özelliklerden ve
Türk öğrencilerin bedeni yeterlilik yönünden daha iyi eğitim almalarından kaynaklandığı sanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Askeri Öğrenci, fiziksel performans, antrenman.

ABSTRACT
This study was made for compared and investigate to physical characteristics and physical
performances of the cadets of Turkish and Azarbaijan Land Forces academy. With that aim, 400 Cadets
between 17-20 years of age participated in this study. The purpose of this study was to determine physical
characteristics (height and body weight) and the physical performances (pull-ups, push-ups, sit-ups, 2400m
run) of the cadets.
At conclusion, the Turkish cadets were found better than Azarbaijan in a few parameters. Height, body
weight, push-ups, sit-ups, 2400m run values was better in Turkish cadets, pull-ups values was almost same in
Turkish and Azarbaijan cadets. Although the Turkish and Azarbaijan cadets were the same age, the reason of
the Turkish cadets higher values concerning to economics, politics, genetics, environmental factors and the
applications of approach to the departments of physical education of the Turkish Land Forces academy.
Keywords: Cadets, physical performance, training.
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GİRİŞ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel unsuru olan Kara Kuvvetlerinin günümüzde, değişen çağın
gerektirdiği etkinliğe kavuşması ve bunun korunmasında yönetim ve komuta kademelerinde görev alacak
subayların yetiştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu ise lider eğitiminin alt yapısını teşkil eden Kara Harp
Okullarına büyük ve kutsal bir sorumluluk getirmektedir.
Harp Okullarında, kendini sürekli geliştiren sağlıklı bir toplum yaratılmasında, beden eğitimi ve sporun
katkısı oldukça büyüktür. Beden gelişimini sağlayan fiziksel egzersizler, kişileri ruhsal bakımdan da
rahatlatarak moral gücünü yükseltir. Beden eğitimi ve spor, bireylere düzenli olma ve sürekli atılım yapma
alışkanlığı kazandırır. En zor koşullarda bile güçlü olmaya, uzun süre verimli kalmaya ve daha da önemlisi,
başarıya ulaşmaya zorlar. Bu çerçevede, kişinin kendini disipline etmesi ve işini önemsemesi, verimli olmaya
yönelmesi söz konusu olur. Öte yandan spor bir tutku, bir bağlılık işidir. Sürekli çalışmayı, sorumluluk
taşımayı ve iyiye yönelmeyi ilke sayar.
Beden eğitimi ve sporun birbirini tamamlayan beş ana unsuru öğrenciler, tesisler, malzeme, uygulama
yöntemleri ve eğitimcilerdir. Spor için önemli olan bu beş ana unsurdan tesislerin sayısı ve yeterlilik durumu
ülkenin ekonomik potansiyeli ile yakından ilgilidir.
Savaşta başarının, bedensel yeterliliğe ve yüksek fiziksel kondisyonun sürekliliğine dayandığı
görülmüştür. Bir askerin güç ve çeviklik niteliklerine sahip olması ve bu niteliklerin kendisinde dengeli bir
şekilde bulunması, savaşta büyük önem taşır. Savaş zor bir görevdir. Muharebenin gerektirdiği bitmez
tükenmez zor şartlara uyum göstermek, kilometrelerce yürümek, koşmak, metrelerce yerden sürünmek,
yarlara, siperlere ve avcı çukurlarına atlamak ve çıkmak, uykusuz ve dinlenmeden uzun süre dayanabilmek
çok iyi yetişmiş birliklerle başarılabilir. Bu nedenle; bedeni yeterliliğin kazanılabilmesi için beden eğitimi ve
spora ilişkin yöntemleri uygulamak oldukça önemlidir (Stauffer, 1985).
Kara Harp Okullarında uygulanan Beden Eğitimi derslerinin amacı, her öğrencinin bedensel yetenek
standartlarına ulaşmasını sağlayarak, kıta güçlerine girebilecek nitelikte cesaretli, atik, çevik ve fiziki
görünüşü ile etkileyici öğrenciler yetiştirmektir. Silahlı Kuvvetlerdeki dinamizmi artırıp onun sürekliliğini
sağlayabilmenin tek yolu, bilimin kontrolü altında düzenli olarak beden eğitimi ve spor etkinliklerine
katılmaktır. Fiziksel performans askerlerin savaşta ve barışta görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için
ulaşmaları ve korumaları gerekli görülen kondisyon düzeyidir.
Bireylerin fiziksel performanslarını her bakımdan ölçebilmek imkansızdır, çünkü değişik tipteki
aktivitelerin gereksinimleri de farklı olmaktadır. Farklı karakter ve yaşam biçimine haiz olan bireylerin
egzersiz uyaranlarına verdikleri yanıtlar da genetik özelliklerden kaynaklanmaktadır.
Toplumların genel yapısı ve yaşadıkları coğrafi özellikler beden eğitimi ve spor alanında farklılaşmayı
yaratmıştır. Her toplumun kendine özgü birçok özellikleri vardır. Gelenekleri, tutkuları, alışkanlıkları o
toplumun genel yapısını belirler. Toplum yaşam felsefesi, kültür düzeyi, moral gücü sporla olan ilişkisinde
önem kazanır.
Amerikalı bir çocuk verilen bir topu kolları vasıtasıyla fırlatır, Avrupalı, Asyalı ve Afrikalı çocuklar
ise verilen topu tekme vurarak gönderirler. Bunun sebebi çocukların oynadıkları oyunlar, ilgi duydukları spor
aktiviteleri ve beden eğitimi derslerinin yaşadıkları toplumu yansıtmasıdır (Lynn ve Nixon, 1968).
Birçok asırdan beri egzersiz ile ilgili davranışlar ve vücudun gelişimi prosesi, politik, dini ve sosyal
kavramlardan etkilenmektedir (Lynn ve Nixon, 1968). Ekonomik, politik ve çevresel faktörler vücut gelişim
prosesine etki etmektedir. Örneğin; iklim ve coğrafya kültürün şeklini vermektedir. Kültürün yarattığı vücut
imajı da toplumun aynasını yansıtmaktadır (Kalyon, 1993).
Bu çalışmada, Türkiye ve Azerbaycan Kara Harp Okulu öğrencilerinin fiziksel parametreleri ve
fiziksel performans değerlerinin karşılaştırmasını yaparak, iki ülke öğrencileri arasındaki fiziksel performans
farklılıklarını incelemek ve her iki ülkenin Kara Harp Okulunda kullanılmakta olan fiziksel uygunluk
standartlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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METOT
Bu araştırmaya Türkiye (Grup 1, n=200) ve Azerbaycan (Grup 2, n=200) Kara Harp Okullarında
okumakta olan ve yaşları 17-20 arasında değişen, ortalama boy uzunluğu 176,96,3 cm. (Grup 1) ve
172,895,9 cm (Grup 2), ortalama vücut ağırlıkları 68,357,6 kg.(Grup 1) ve 63,867,2 kg (Grup 2) olan 400
erkek öğrenci katılmıştır.
Araştırmada uygulanan testler Grup 1 için Ankara Kara Harp Okulu, Grup 2 için Bakü Kara Harp
Okulu spor tesisleri kullanılmıştır.
Her iki denek grubunun ölçümleri 30’ar kişilik sınıflar halinde, benzer iklim koşullarında, sabah ve
öğle arası ikişer saatlik Beden Eğitimi dersleri içerisinde gerçekleştirildi. Bu araştırmada gruplara uygulanan
testler birer hafta ara ile yapıldı.
Birinci hafta, boy ve kilo ölçümleri NAN 150 marka baskül ile okul revirinde, ayakkabısız olarak ve
şortla alındı.
İkinci hafta, 2400m koşu testi, 400 metrelik atletizm pistinde onarlı gruplar halinde yapıldı. Ölçümler
1/100’lük Casio el kronometresi kullanılarak gerçekleştirildi.
Üçüncü hafta, iki dakikalık şınav testi spor salonunda, her denek için tek tek sayılarak uygulandı.
Dördüncü hafta iki dakikalık mekik testi spor salonunda, deneklerin dizleri bükülü olarak ve elleri
ensede bağlı pozisyonda iken tek tek sayılarak uygulandı.
Beşinci hafta maksimum tekrarlı barfiks testi, spor salonunda deneklerin birerli katılımı ile tekniğine
uygun olarak yapabildikleri maksimum tekrar sayıları esas alınarak yapıldı. Şınav, mekik ve barfiks testleri
birer defa uygulandı. Denekler salon içerisindeki testleri şort, forma ve spor ayakkabı ile gerçekleştirdi.
Araştırmaya katılan denekler normal eğitim öğretim içerisinde haftada 2 saat Beden Eğitimi dersi ve
her gün 90 dakika savaş beden eğitimi faaliyetine katılmaktadırlar. Ayrıca çalışmaya katılan denekler her yılın
sonunda 4-6 haftalık fiziksel performans gelişimi yaz kampına katılmaktadırlar. Denekler bu kamplarda her
sabah uzun mesafe koşularına ve öğlenden sonraları da çeşitli fiziksel aktivitelere katılmışlardır.
Testler sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizinde paired T-testi kullanıldı.
BULGULAR
Araştırmaya katılan deneklerin fiziksel karakteristikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Grup 1
Grup 2
Ort.
M
M
Or
M
M
Parametre
in
ax.
t.
in.
ax.
BOY (cm)
176,9
1
1
17
1
1
60
97
60
85
6,3*
2,895,9
VÜCUT
68,35
5
9
63,
4
8
AĞIRLIĞI (kg)
2
2
9
0
7,6*
86
7,2
YAŞ (yıl)
17-20
17-20
Tablo 1: Deneklerin Fiziksel Parametrelerinin Ortalama Değerleri. *P < 0.05
Deneklerin boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ortalama değerleri karşılaştırıldığında, Grup 1 ile Grup 2
arasında istatistiksel açıdan Grup 1 lehinde P < 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir.
Deneklerin fiziksel performans test değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Grup 1
Grup 2
Parametreler
Ort.
M
M
Ort.
M
M
in.
ax.
in.
ax.
2400
m.
8
1
10,23
9
1
9:55
Koşu(dak)
:30
0:50
:10
2:00
0,46*
0,65
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Şınav (2dk/n)

48,92
9,6*

Barfiks

(n-

2
5

10,41

Mekik (2dk/n)

1

8

4

8

7
6

10,55

1

3,8

7
62,41

40,15
10,0

2

2,9

max.)

7
2

2
5

51,63

3

7

5
5
1
5
8,0*
9,5
Tablo 2: Deneklerin Fiziksel Performans Test Değerleri *P < 0.05
Deneklerin 2400m koşu testi, 2 dakika şınav ve mekik testi ortalama değerleri karşılaştırıldığında;
Grup 1 ile Grup 2 arasında, istatistiksel açıdan Grup 1 lehinde P<0.05 düzeyinde anlamlı farklar bulunduğu
görülmektedir.
Deneklerin barfiks testi ortalama değerleri karşılaştırıldığında; Grup 1 ile Grup 2 arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (P < 0.05).
TARTIŞMA
Grup 1’i oluşturan deneklerin büyük çoğunluğunun ilgi duydukları spor branşlarının, toplumda popüler
olan basketbol, futbol, voleybol ve hentbol gibi takım sporları iken, Grup 2’de yer alanların ilgi alanları ise
daha çok güreş, halter, boks, judo, karate ve cimnastik gibi bireysel sporlar olduğu gözlemlenmiştir. Bunun
nedeni Sovyet döneminden kalma sportif altyapı ve Sovyet kimliği içerisinde güçlü kalabilme arzusu ve bu
sisteminin, bireyleri grup çalışmasına yönelik aktivitelerden bilinçli olarak uzak tutmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Bir çok araştırmaya göre sosyo-ekonomik düzey büyüme ile pozitif ilişkilidir. Yüksek sosyo-ekonomik
düzeydekiler daha uzun ve gelişmiştir. Malina (1985) yaptığı araştırmada sosyo-ekonomik şartların ve
çevresel faktörlerin erkek çocukların boy uzamasına etkisi olduğunu bulmuştur. Tanner (1973) birçok
araştırmacının çalışmalarında boyun yaklaşık % 90 oranında kalıtsal olduğu bildirilmektedir. Bouchard (1977)
boyun kalıtsallığının 0,69-0,96 arasında değiştiğini bildirmiştir (Öztürk ve ark., 1997). 18-20 yaşındaki bir
gencin boyu neredeyse yetişkinlik boyu kadardır. Benhke 20-24 yaş arası erkeklerin boylarını referans olarak
172 cm göstermiştir (Kutlu ve ark.1995). Boy uzunluğu; 200 metre, 400 metre, 110 metre engelli, 400 metre
engelli gibi spor disiplinlerinde önemlidir. Uzun mesafe koşularında boy uzunluğunun performans
gelişimindeki etkisi ise sınırlıdır (Armstrong ve ark., 1994).
Boy uzunluğu ortalama değerleri bakımından Grup 1’deki denekler (176,96,3) Grup 2’dekilerden
(172,895,9) daha uzun bulunmuştur. Bu durumun okullara öğrencilerin seçilerek alınmasından (asgari boy
uzunluğu 160cm), sosyo-ekonomik yapıdan ve genetik özelliklerden kaynaklanabileceği sanılmaktadır.
Vücut ağırlığı ortalama değerleri yönünden Grup 1’in (68,357,6 kg) Grup 2’ ye (63,867,2 kg) göre
daha ağır olduğu saptanmıştır. Vücut ağırlığının fazla çıkmasının sebebinin, boy uzunluğu ve Grup 2’dekilerin
daha sınırlı kalori ile beslenmesi ve genetik faktörler olduğu sanılmaktadır. Her iki grubun gıda alımları
incelendiğinde Grup 1’in diyetisyenler kontrolünde (günde asgari 4500cal) dengeli beslendikleri, Grup 2’nin
ise daha az kalori ile beslendikleri (günde asgari 2000-2500cal) gözlemlenmiştir.
Akgün ve arkadaşları çocuklarla ilgili kardiyo-respiratör ve motor kapasite ölçümleri ile ilgili
araştırmalarında 17 yaş grubundaki 34 erkek deneğin ağırlık ortalamaları 63,25  8,14 (P < 0,01) ve boy
ölçümleri 1,73.16  5,28 (P < 0,01) olarak tespit etmiştir (Akgün ve ark., 1989).
Hoffman ve Stauffer’e yaptıkları araştırmada ortalama yaşları 20,18 olan 30 erkek deneğin boylarını
69,54  175cm ve vücut ağırlığı değerlerini 63,49  6,43 kg olarak belirlemiştir (Tamer, 2000).
Amerikan Asker Akademisi’nde (USMA) 1975’de yapılan bir araştırmada seçilen 30 erkek deneğin
ortalama ağırlıkları 72,8867,419 kg. olarak (Stauffer, 1985), 1980’de yapılan bir araştırmada seçilen 30 erkek
deneğin boy ortalamalarının 177cm, ortalama ağırlıklarının ise 72.5 kg (Stauffer ve ark., 1985), 1986’da
yapılan bir araştırmada ise seçilen erkek deneklerin ortalama ağırlıklarının 73 kg bulunmuştur (Stauffer ve
ark., 1979). Aynı birimde 1987’de yapılan araştırmada kullanılan deneklerin ortalama boyları 176 cm ve
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ağırlıkları da 72 kg bulunmuştur (Singer, 1980). Lamb, 1984 yılında yaptığı araştırmasında yetişkin erkeklerin
vücut ağırlık değerlerini ortalama 70,0 kg olarak tespit etmiştir (lavrence ve ark., 1976).
Fiziksel Performans testlerinin ortalama değerleri bakımından Grup 1, 2400 metre koşu testi, şınav ve
mekik testlerinde Grup 2’ye göre daha iyi sonuç elde etmişlerdir. Bu durum Grup 1’in Grup 2’ye oranla,
aerobik ve anaerobik kapasite ve güçlerinin daha iyi olduğunu ve buna bağlı olarak daha kuvvetli, dayanıklı
ve süratli oldukları söylenebilir. Ayrıca Grup 2’dekilerin çok az bir kısmının askeri lise kaynaklı olması, buna
karşın Grup 1’in büyük çoğunluğunun askeri lise çıkışlı olmaları ve dört yıllık eğitim süresince fiziksel olarak
daha iyi hazırlandıklarını düşündürmektedir.
Barfiks testi sonucunda alınan ortalama değerler anlamsız bulunmuştur. Bu durumun Grup 1 ve Grup
2’nin Beden Eğitimi ve spor etkinliklerinde üst ekstremite çalışmalarına eşit yoğunlukta yer vermelerinden
kaynaklandığı söylenebilir.
Grup 1’in 2400 m koşu ortalama değerleri, askeri ve dengi kurum öğrencilerinden daha iyidir. Bu
durumun eğitim şartlarının ve sınav standartlarının yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
SONUÇ
Bu araştırmada; fiziksel parametrelerinin (boy uzunluğu, vücut ağırlığı) değerlendirilmesinden elde
edilen sonuçlara göre Türkiye Kara Harp Okulu öğrencilerinin (Grup 1), Azerbaycan Kara Harp Okulu
öğrencilerinden (Grup 2) boy olarak daha uzun, vücut ağırlığı daha fazladır. Fiziksel performans
ölçümlerinden (2400m, şınav ve mekik) alınan sonuçların değerlendirilmesi Türkiye Kara Harp Okulu
öğrencilerinin genel dayanıklılık ve sürat özelliklerinin, kol gerici ve kalça bükücü kaslarının kuvvet
devamlılığının ve sıçrama kuvvetinin, Azerbaycan Kara Harp Okulu öğrencilerinden daha iyi olduğunu
göstermektedir. Barfiks testinden alınan sonuçlardan kol bükücü ve sırt kasları kuvvet devamlılığının benzer
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır (P<0,05).
Bu araştırmada ortaya çıkan fiziksel performans test ortalamaları, her iki okulda da uygulanan Beden
Eğitimi ve Spor ölçme ve değerlendirme normlarının, Türkiye Kara Harp Okulu öğrencilerinin fiziksel
performans seviyelerine uygun olduğunu, ancak Azerbaycan Kara Harp Okulu öğrencilerinin fiziksel
performans seviyelerinin üstünde olduğunu göstermektedir. Bu durumda Azerbaycan Kara Harp Okulu
öğrencileri için Beden Eğitimi ve Spor dersleri değerlendirme tablolarının yeniden gözden geçirilmesi
gerektiği önerilmektedir.
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(9)
İbrahim GÖKTAŞ27
‘BELEDİYELERİN SOSYAL HİZMET ALANINDA YAPTIĞI FAALİYETLER: İZMİT ÖRNEĞİ’
ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES IN THE FIELD OF SOCIAL WORK: IZMIT EXAMPLE

ÖZ
Türkiye’de hem idari, hem de bütçe açısında en işlevsel olan yerel yönetim birimi belediyelerdir.
Türkiye’de son yıllarda belediyelerin sosyal politika uygulamalarıyla önemli bir aktör durumuna geldiği
görülmektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren belediyeler, genel belediye hizmetlerinin yanında, halkın
sosyal hizmete ilişkin sorunlarını da kapsayan alanlara yönelik hizmet sunmaya, kimisi de sunduğu
hizmetlerin kalitesini artırmaya başlamıştır. Son yıllarda belediyeler dezavantajlı gruplar olarak nitelendirilen
“kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, yoksullar, bakıma muhtaçlar, kimsesizler, mültecilere yönelik çok
çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Çalışmanın amacı 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen yetki ve sorumluluklar
doğrultusunda İzmit Belediyesi’nin sosyal belediyecilik yaklaşımını ortaya çıkarmak, İzmit Belediyesi’nde
sunulan sosyal hizmetlerin durumunu ortaya koymak ve hangi işlevlerin icra edildiğini tespit etmektir.
Belediyenin sunduğu hizmetlerin hangi alanda yoğunlaştığı,bu alanlara yönelik müdahale yöntemlerinin
iyileştirilmesi ve yeni yöntemlerin önerilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Sosyal Belediyecilik, Sosyal Politika, Yerel Yönetim, Belediye,
İzmit, Türkiye.

ABSTRACT
Municipalities are the most functional units of local government in our country, both in terms of
administrative and budget. In recent years, it is seen that municipalities have become an important actor with
their social policy practices. Especially since the 1990s, municipalities have started to provide services in
areas that cover the social service problems of the people as well as general municipal services, and some
have started to improve the quality of the services they provide. In recent years, municipalities have provided
a wide range of services for “women, children, disabled people, the elderly, the poor, the needy in care, the
destitute, refugees, " which have been described as disadvantaged groups.
The aim of the study is to reveal the social municipality approach of Izmit Municipality in line with the
powers and responsibilities given to municipalities by Municipal Law No. 5393, to reveal the status of social
services offered in Izmit Municipality and to determine which functions are performed. It is aimed to improve
the intervention methods for these areas and to propose new methods in which the services offered by the
municipality are concentrated.
Keywords: Social Work, Social Municipalism, Social Policy, Local Government, Municipal, Izmit,
Turkey.
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GİRİŞ
Son dönemlerde kamu idaresi alanında yaşanan hızlı gelişmeler politik yapıların ve kamu
kuruluşlarının kendilerini yeniden tanımlamalarını öngörmektedir. Yaşanan bu hızlı değişim beraberinde
yerelleşme kavramını getirmiş ve bu kavram kamu yönetiminde giderek önemli bir yer edinmiştir. 1990’lara
kadar genelde su, kanalizasyon, köprü gibi imar ve fen işlerini içeren hizmetlerle uğraşan belediyeleri insan
odaklı hizmet vermeye zorlamıştır.
Küresel ve ulusal gelişmelerin etkisiyle 1990’lardan sonra sosyal politikaya ilişkin hizmetler de ön
plana çıkmaya başlamış, sosyal politikanın yerel uygulayıcılarından olan belediyelerin yürüttüğü sosyal
hizmet uygulamalarıyla da “sosyal belediyecilik” kavramı önem kazanmıştır. Bahsedilen sosyal hizmet
kavramından bireylerin ve ailelerin kendilerinden ya da dış faktörlerin etkisiyle oluşan ekonomik, manevi ve
sosyal sorunlarının giderilmesini ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesini amaç edinen planlı ve kurumsal
hizmetlerin bütününü anlaşılmakta (SHÇEK Kanunu 1983: Md. 3) ve belediyelerin; engelli, yaşlı, kimsesiz,
bakıma muhtaç, yoksul, mülteci vb. müracaatçı gruplarına yönelik sunduğu hizmetler de ‘sosyal belediyecilik’
kapsamında değerlendirilmektedir.
Çalışmanın amacı 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen yetki ve sorumluluklar
doğrultusunda İzmit Belediyesi’nin sosyal belediyecilik yaklaşımını ortaya çıkarmak, İzmit Belediyesi’nde
sunulan sosyal hizmetlerin durumunu ortaya koymak ve hangi işlevlerin icra edildiğini tespit etmektir.
Belediyenin sunduğu hizmetlerin hangi alanda yoğunlaştığı,bu alanlara yönelik müdahale yöntemlerinin
iyileştirilmesi ve yeni yöntemlerin önerilmesi amaçlanmaktadır.
Bu makale, hem ikincil kaynakların değerlendirilmesi hem de nitel yöntemlere dayanmaktadır. İkincil
kaynak analizi kapsamında, yükseköğretim kurumu ulusal tez merkezi bölümü detaylı bir şekilde taranmış,
İzmit Belediyesi’nin 2018 faaliyet raporu incelenmiş ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’nde görevli personeller ile görüşmeler yapılmıştır.
Söz konusu bu çalışmada ‘sosyal belediyecilik’ ile ilgili temel kriterlere, örnek uygulamalara yer
verilmiş ve bu alanın bilimsel bir zeminde gelişmesine katkı sağlayacak çözüm önerileri sunulmuştur.
1. Belediye
Ülkemizde belediyelere ilişkin kanuni çerçeve, 1930 tarihli 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile
olmuştur. Genel manada dolu bir içerikle hazırlanan bu yasanın günümüzde de belediyelerle alakalı kanuni
çerçevenin temelini oluşturmaktadır. 1984 senesinde sisteme büyükşehir belediyelerinin ilave olmasıyla,
büyükşehir belediyeleriyle alakalı olarak 3030 sayılı kanun çıkarılmıştır.1580 sayılı Kanun ilk maddesi
belediyeyi; beldenin ve belde halkının mahalli mahiyetteki ortak ve medeni ihtiyaçlarını gidermek ve tesviye
etmek ile mükellef hükmi bir şahsiyet olarak adlandırmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere belediyeler,
yerel halkın ortak ihtiyaçlarını medeni bir şekilde düzenlemek ve gidermek üzere kurulan tüzel kişiliği olan
kurumlardır. Türkiye’de nüfusu 2000’ni aşan yerlerle, il ve ilçe merkezlerinde belediyelerin kurulması
mecburidir. Belediyelere kanunlarla verilen yetkilerin ise çok fazla olduğu görülmektedir (Keleş, 1998).
Ülkemizde belediyeler üç ana organdan oluşmaktadır. Bu organlardanbelediye meclisi ile belediye
başkanını direk halk seçer. Üçüncü organ olan belediye encümenini ise belediye başkanının atadığı birim
sorumluları ve halkın seçtiği üyelerden oluşur.(Bozlağan, 2005: 56).
2. Sosyal Belediyecilik
Sosyal Belediyecilik Yerel kuruma, sosyal kısımlarda planlama ve düzenleme görevi yükler. Kurum
harcamalarını, sağlık, konut, eğitim ve çevrenin korunması bölümlerini içine alarak, sosyal hedefe yönlendirir.
Kimsesiz ve İşsizlere yardım edilmesi, sosyal birliktelik ve ahengin sağlanması ile sosyokültürel etkinlikler
ve bu etkinliklerin sağlanabilmesi ile ilgili lazım olan alt yapı çalışmalarının yapılmasıyla alakalı bilgili
politikalar üretmesini öngörür. Kişiler ve toplumsal bölümler arasında güç kaybeden sosyal güvenlik ve adalet
duygusunu arttırmaya yönelik, sosyalleştirme ve sosyal kontrol görevi yükleyen bir model olarak söylenebilir.
(Akdoğan, 2002: 15).
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Genel manada bakıldığında sosyal belediyecilik günümüz de ülkemizde bulunan tüm belediyelerin
neredeyse tamamında uygulanmaktadır. Belediyelerin yol, su, ulaşım hizmetlerinin ötesinde sosyal hizmete
yatırım yapmak mecburiyetleri vardır
2.1. Sosyal Belediyelerin İşlevleri
Sosyal belediyecilik mantalitesi2000’li yıllardan itibaren mühim bir atılım sergilemiştir. Belediyelerin
sahiplenmiş oldukları sosyal belediyecilik alanlarına yönelik görevleri; yardım etme ve gözetme, yatırım,
mobilize etme yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme, sosyalleştirme, sosyal kontrol ve rehabilitasyon,
belediye-vatandaş etkileşimi, sosyal risklerin önlenmesi ve olarak altı başlık altında ele alınacaktır (Sönmez,
2009: 880).
3. Türkiye’de Sosyal Belediyecilik
Türkiye’de 1950’li senelerde başlayan nüfus artışı ve köyden kente gelmeler, şehir nüfusunun
artmasına ve belediye önceliklerinin sosyal hizmetlerden ziyade şehrin alt yapısı ve ihtiyaçlarının
giderilmesine doğru yöneltmiştir. Fakat, gelir sıkıntısı yaşayan belediyeler asıl görevi olan işlevlerini bile
yapmakta sıkıntılar yaşamıştır. 1580 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile belediyelere kentsel alt yapı
hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar bölümünde birçok yetkiler verilmiştir. Bu
zamanda yerel yönetimler gelir yetersizliğinden sebep kanunlarla verilen sosyal görevleri işleme koyamamış
ve en asıl görevi olan kentsel alt yapı problemlerine eğilmek durumunda kalmışlardır. 1990’lı senelerde
belediyelerin kaynaklarında azda olsa bir yükseliş yaşanmış ve bazı belediyeler bundan dolayı sosyal yardım
ve sosyal hizmet merkezli politikalara eğilmişlerdir (Toprak ve Şataf, 2009).
Günümüz mevzuatında, sunduğu fırsatlarla birlikte belediyeler imar, alt yapı ve çevreye dönük
hizmetlerin yanında sosyal hizmetlere de değer vermiştir. Belediyelerin sosyal kalitede hizmetleri sunabilmesi
için belli bir ekonomik bütçelerinin olması gerekir. Ekonomik yönden yeterli güce sahip olan belediyeler
sosyal belediyecilik sahasında daha kaliteli hizmet sunabilmekte iken ekonomik yönden güçlü olmayan
belediyeler ise asli görevlerinin ötesine gidememektedir. 6360 sayılı Kanun çerçevesinde Türkiye’de
büyükşehir sayısında artış sağlanmıştır. Büyükşehirlerle beraber ilçe belediyeleri de artmış ve büyükşehir ilçe
belediyeleri ekonomik olarak kaynak problemiyle baş başa kalmıştır. Bu belediyeler sosyal hizmet alanında
tam manasıyla aktif olamamışlardır. 6360 sayılı Yasa Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarını ve yetkilerini
arttırmış. Sosyal alanda da büyükşehirleri adeta güçlü kılmıştır.
Türkiye’de soysal belediyecilik alanında yapılan hizmetlere incelediğimizde ise; aile yaşam birimleri
açmak, aşevleri yapmak, kadın dayanışma ve sığınma evleri kurmak, kültür sanat etkinlikleri yapmak, yaşlılar
için huzur evleri açmak, gençlik merkezi yapmak, yaşlılarla alakalı bakım faaliyetleri sunmak, sahipsiz
çocukları korumak ve barındırmak gibi faaliyetleri olduğu görülmektedir (Çevikbaş ve Hiçyılmaz, 2015: 30).
4. Sosyal Hizmet Kavramı
Bireylerin ve ailelerin kendilerinden ya da dış faktörlerin etkisiyle oluşan ekonomik, manevi ve sosyal
sorunlarının giderilmesini ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin amaç edinen planlı ve kurumsal hizmetler
bütününe “sosyal hizmet” denir (SHÇEK Kanunu 1983: Md. 3).
Sosyal hizmet, insanların daha güzel şartlarda yaşam sürmesi için psikolojik ve sosyalleşme düzeyinin
artmasına imkân tanıyan bir bilim dalıdır (Duyan, 2010: 7).
5. Belediyelerde Yapılan Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Belediyelerde yapılan sosyal hizmet faaliyetleri; Gençlere yönelik uygulamalar, kadınlara yönelik
uygulamalar, çocuklara yönelik uygulamalar, işsizlere yönelik uygulamalar, yoksul kesime yönelik
uygulamalar, engellilere yönelik uygulamalar ve yaşlılara yönelik uygulamalar olarak yedi başlık halinde
sıralayabiliriz.
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6. Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamalarıyla İlgili Sorunlar
Türkiye’de sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili sorunlara bakılacak olursa; yerel aktörler arasında
koordinasyon eksikliği, mali yetersizlikler, sosyal hizmet standartlarındaki belirsiz yapı ve sosyal politikaya
yönelik hedeflerden sapmalar başlığı altında dört başlıkta sıralayabiliriz.
Türkiye’de sosyal hizmet uygulamalarına yönelik çözümler ise; sosyal hizmetlere yönelik yeni bir
çerçeve belirlenmesi, yerel aktörlerin ve kurumların koordinasyonunun sağlanması, yerelde uygulanan sosyal
hizmetlerin bütünlük içerisinde sunulması, yerel yönetimin her kademesinde kurumsallaşmaya gidilmesi,
merkezi yönetim temsilcilerinin sosyal hizmete ağırlık vermesi, belediyelerin sosyal hizmet konusunda
etkinliklerinin arttırılması ve belediyelerin yönetişime ağırlık vermesi başlıkları altında sıralayabiliriz.
7. İzmit Belediyesinde Sosyal Hizmetler
İzmit Belediyesi, 5747 sayılı yasa ile 29 Mart 2009 yerel seçimleri ile birlikte Kuruçeşme, Bekirpaşa,
Alikahya ve Akmeşe İlk Kademe Belediyeleri’nin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Saraybahçe
İlk Kademe Belediyesi’ne katılmış mahalle kısımları ile köyler bağlanmak suretiyle İzmit Belediyesi adı
altında hizmet vermeye başlamıştır.
İzmit Belediyesi’nin sosyal belediyecilik faaliyetlerindeki amacı; sosyal refahın ve toplumsal
dayanışmanın geliştirilmesini sağlamaktır. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’e göre sosyal belediyecilik, yerel
halkın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunan, sosyal sorunların çıkmasını engelleyen, beldede yaşayanların
refah düzeyinin yüksek olmasını gerektiren bir anlayıştır.
İzmit Belediyesi’nde sosyal hizmetlerle alakalı faaliyetler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından yürütülmektedir. Müdürlük üç birimden oluşmaktadır.
7.1. Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi
İlçe sınırı içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımları ulaştıran birimdir. İzmit Kart
uygulaması ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bireylere her ay 100 TL yardım yapılmaktadır. 2018 yılı
içinde 1013 kişi bu uygulamadan faydalanmıştır. Kırtasiye ve bayram hediye çekleri hizmeti ile İzmit Kart
sahibi vatandaşlara dini bayramlar ve okul döneminde 150 TL hediye çekleri verilmektedir. 2018 yılında 2055
kişiye hediye çeki verilmiştir. İhtiyaç sahibi vatandaşlardan ikametgahın çatısı yıkılmış, eskimiş ise çatı
onarım hizmeti verilmektedir. 2018 yılında 26 adet çatı onarımına olumlu yanıt verilmiştir. Eşya nakil desteği
ile ikinci el eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmada aracılık yapmaktadır. İzmit Belediyesi’nin başka
bir uygulaması ise şehrin yedi farklı noktasında hizmete sunduğu çorba çeşmeleridir. 2018 yılında bu
hizmetten 426.315 kişi faydalanmıştır. Bir diğer hizmet ise cenaze evlerine yemek ve taziye çadırı desteğidir.
Her yıl düzenli olarak ilçe sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliği yapılmaktadır. Ramazan ve
kandil günlerinde iftar programları ile kandil simidi dağıtımı yapılmaktadır.
7.2. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birimi
İzmit Belediyesi, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam standartlarını arttırmak ve sosyal hayata uyum
sağlamalarına yardımcı olmak ve kendilerini iyi bir şekilde ifade etme imkânı sunmak için çalışılmaktadır.
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’e göre, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere tüm dezavantajlı vatandaşlara,
insan onuruna yaraşır biçimde sosyal yardım ve pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünmektedir.
İzmit Belediyesi’nce ilçede yaşayan engelli, yatalak ve kendi ihtiyacını gideremeyecek durumda olan
yaşlı bireyler için evde bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmet kapsamında, bireylerin kişisel bakım
temizliği, banyosu vb hizmetler yer almaktadır. 2018 yılındaki verilere göre evde bakım için hizmet alan kişi
sayısı ise 2147 kişidir. İzmit Belediyesi Engelli çalışmaları ile, engelli bireylerin kaynaşıp, sosyal hayata
adapte olabilmeleri ve ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlik ve çalıştaylar yapmaktadır. İzmit
Belediyesi sosyal hizmet uygulaması kapsamında, yaşlı bireylerin yalnızlık çekmemesi, toplumsal kopuş
yaşamaması, onların daha aktif bir şekilde sosyalleşmesi için emekli evleri projesini hizmete sunmuştur. İlçede
ikamet eden emekli bireylerin faydalandığı, İzmit’in 12 mahallesinde bulunan emekli evlerini 2018 yılı
içerisinde 37.245 kişi ziyaret etmiştir.
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7.3 Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi
İzmit Belediyesi’nce ailelerin yaşamış olduğu problemleri geleneksel metotlar ve bilim odaklı çözüme
kavuşturulması, yardıma muhtaç kadın ve çocuklara psikolojik, maddi ve manevi destek sağlanması
hizmetlerini yürütmektedir. Belediye başkanı Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmaların
yeterli düzeyde olmadığını, özellikle kadınlara ekonomik özgürlüklerini kazanacağı projeler geliştirmeyi
düşünmektedir.
Kocaeli ilinde yalnız İzmit Belediyesi tarafından, uzman psikolog eşliğinde sunulan evlilik okulu
hizmeti; evlenecek olan çiftlere hukuk, sağlık ve iletişim alanında eğitimler verilerek, aile yönetimi, eş uyumu,
olası sorunlarla baş etme yollarını, kriz yönetimini ve empati yapabilme konularında bilgilendirme
yapılmaktadır. Evlilik okulundan 2018 yılında 83 çift faydalanmıştır. İzmit Belediyesi Aile rehberlik merkezi
tarafından, ailelere rehberlik hizmeti verilmektedir. Amaç ise; evlilik esnasında ailedeki birlikteliği bozacak
problemlere karşı insanlara çözüm odaklı hizmetler sunmaktır. 2018 yılındaki verilere göre ise aile
danışmanlığına başvuran 183 kişi, bireysel danışmanlığa başvuran 153 kişidir. Toplumsal hayatın bütün
sahasında kadının pozisyonunun güçlendirilmesi, kadınların üreten, araştıran ve girişimci bir ruha sahip kişiler
olmalarının desteklenmesi, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın engellenmesi amacıyla politikalar üretmek,
kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından İzmit kent konseyi kadın meclisi
kurulmuştur. Belediyece kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler, seminerler, eğitimler vb. faaliyetler
yapılmaktadır. ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek şartıyla, iş kurmak veya işini büyütmek isteyen kadınlara
destek olmak amacıyla mikro kredi uygulaması faaliyet göstermektedir. 2018 yılı içinde 300 kadın girişimciye
470.000 TL mikro kredi verilmiştir.
SONUÇ
Bireylerin devletlerine karşı sorumlulukları olduğu gibi devletlerin de vatandaşlarına karşı
sorumlulukları bulunmaktadır. Vatandaşlar devletin sunmuş olduğu her alandaki hizmetlerden faydalanmak
istemektedir ve bu onların en doğal hakkıdır. Sanayileşmenin ortaya çıkması ile beraber köyden kente göç
artmış ve nüfus artışıyla beraber kentlerde bazı konularda sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Merkezi
yönetimlerin bu sorunları tek başlarına karşılayamaması ve bu konuda kimi zaman yetersiz kalmasından
dolayı halka daha yakın olan yerel yönetimler zaman içerisinde geçmişe göre daha aktif rol üstlenmişlerdir.
Geçen zaman içerisinde belediyelerin sadece su, kanalizasyon, yol, çöp toplama, kaldırım, köprü,
elektrik vb. hizmetlerinin dışında başka alanlarda da vatandaşlarına hizmet sunmasının gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak 1980 sonrasında belediyelerin sosyal belediyecilik alanındaki
görevleri de belirginleşmiş; 1990 sonrasında bu durum tam manasıyla netlik kazanmıştır. Şehirlerdeki nüfusu
artışı, beraberinde yaşanan sosyal sorunlar (gecekondulaşma, işsizlik, yoksulluk) ve o dönemki gelişmelerden
dolayı 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu
çıkarılmıştır. Çıkarılan kanunlarda belediyelerin sosyal belediyeciliği kapsayan görev ve sorumluluklarına da
değinilmiştir. Otuz yıl öncesine göre Türkiye’de sosyal belediyecilik faaliyetleri önemli ivme kazanmış ve
aktif hale gelmeye başlamıştır.
Türkiye’de yerel yönetimlerin sosyal hizmet çalışmalarının genel analizi yapıldığında tenkit edilecek
ve övülecek birçok çalışmanın var olduğu söylenebilir. İzmit Belediyesi’nde ise sosyal hizmet çalışmalarının
eksik yönlerinin olduğu görülmektedir. İzmit Belediyesi’ne sosyal hizmet kavramı temelinde bakıldığında
dar bir kapsamda ve yetersiz olduğu söylenebilir. Sosyal yardım birimindeki faaliyetlere bakıldığında, sosyal
belediyecilik uygulamalarına yakın faaliyetlerin yapıldığı fakat engelli ve yaşlı birimi ile kadın ve aile
hizmetleri biriminde uygulanan faaliyetlerin eksik ve kısıtlı bir şekilde yapıldığı görülmektedir.
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DAPHAN OVASI’NDA YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ YERLEŞMELERE YÖNELİK BİR İNCELEME:
GELİNKAYA, KÜÇÜKGEÇİT VE ÇAYKÖY ÖRNEKLERİ (ERZURUM)
AN INVESTIGATION OF REPLACED SETTLEMENTS IN DAPHAN PLAIN: GELINKAYA,
KUÇUKGECIT and CAYKOY SAMPLES (ERZURUM)
ÖZ
Gerek göçebe yaşam şeklinde, gerekse yerleşik yaşamda doğal, siyasi, ekonomik ve diğer birçok
coğrafi faktörün etkisiyle meydana gelen yer değiştirme olayı birçok bilim dalının araştırma konuları arasında
yer almıştır. Bu bağlamda araştırma konusu olarak ele alınan yeri değiştirilen yerleşmeler açısından Erzurum
Ovası’nın önemli bir parçası olan Daphan Ovası’nda kurulan ve idari açıdan Aziziye Merkez İlçesine bağlı
Gelinkaya mahallesi ile Aşkale ilçesine bağlı Küçükgeçit ve Çayköy mahalleleri geçmiş yıllarda yaşanmış
olan doğal afetlere bağlı olarak ya da doğal afetlere karşı tedbir amaçlı yeri değiştirilmiş kırsal yerleşmelerdir.
Buna göre araştırma sahası olarak belirlenen bu kırsal yerleşmelerin yerinin değiştirilmesinde etkili olan doğal
faktörler, bunun neticesinde ortaya çıkan sorunlar ile sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yaşamda meydana
gelen değişimlerin incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın yukarıda
belirtilen amacına ulaşmak için bir takım araştırma sorularına yanıtlar aranmaya çalışılmıştır. Genel hatlarıyla
çalışmada gezi-gözlem ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Gerek görüşme formlarından elde edilen bilgiler
ve gerekse arazi çalışmaları esnasında gerçekleştirilen araştırma ve incelemeler neticesinde elde edilen
bulgular coğrafya biliminin neden-sonuç ilkesi kapsamında analiz edilmiş ve sentezlenerek yorumlanmıştır.
Bu noktada araştırmaya konu edilen yerleşim yerlerinde yeri değiştirildikten sonra hem felaketlerin
yol açtığı can ve mal kayıplarıyla sosyo-psikolojik durum, hem yeni yerleşim yerinin doğurduğu olumlu ve
olumsuz sonuçlar, hem de yeni yerleşim yerindeki modern konutlar eski köy yaşantısından uzaklaşma
anlamında sosyo-kültürel ve diğer taraftan sosyo-ekonomik yapıda bir takım değişikliklere yol açmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzurum, Daphan Ovası, Doğal Afet, Yeri Değiştirilen Yerleşmeler.
ABSTRACT
The relocation, which occurred both in the nomadic and settled way of life due to natural, political,
economic and many other geographical factors, has been among the research topics of many disciplines. In
this context, as the subject of this study, certain relocated quarters within the Daphan Plain, which is an
important part of the Erzurum Plain, were discussed such as the Gelinkaya quarter, established in the Daphan
Plain and administratively a part of Aziziye Central District, and the Küçükgeçit and Çayköy quarters of
Aşkale district. Due to the natural disasters in the recent years or as a precaution for future natural disasters,
these rural settlements were relocated. Accordingly, the objective of this study is to investigate the natural
factors that influenced the relocation of these rural settlements, which are the subject of this research,
resulting problems, and changes in the socio-cultural and socio-economic life. In this context, in order to
achieve the above-mentioned objective, answers were sought for a number of research questions. In this study,
travel, observation, and interview methods were used in general terms. As a result of both the information
obtained from the interview forms, and the data obtained from the investigations and observations conducted
during the field studies were analyzed within the framework of the cause-effect principle of geography; they
were interpreted and synthesized. They went through a destruction. As the conclusion, it was determined that,
following the relocation of the settlements that are subject of this research, there were certain changes in the
socio-psychological structure concerning the loss of life and property due to the disasters, and in the sociocultural and socio-economic structure concerning both the positive/negative results of the new location and
the modern housings in the new location that detract the people from the old village life.
Keywords: Erzurum, Daphan Plain, Natural Disaster, Relocated Settlements.
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GİRİŞ
Beslenme ve barınma insan topluluklarının en temel ihtiyaçlarının başında gelir. Bu ihtiyaçların
karşılanmasında ise, yerleşim yerinin özellikleri, dolayısıyla yerleşim yerinin seçimi büyük önem taşımaktadır
(Yılmaz, Şahin ve Şahin, 2013: 415). Buna göre bir zamanlar toplayıcılık ve avcılık ile hayatlarını sürdüren
insanların daha sonra tarım faaliyetleri neticesinde toprağa bağlanarak yerleşik yaşama geçmeleri ve
barındıkları mağaraları terk ederek ilkel konutlar yapmak suretiyle ilk yerleşmelerin nüvelerini
oluşturmuşlardır (Bakırcı, 1997: 366). Bu yerleşim nüveleri başlangıçta her ne kadar küçük olsa da zamanla
coğrafi konumu, jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik açıdan kuruldukları yerlerin önemine bağlı olarak
gelişerek büyük kentlere dönüşme imkânı bulabilmişlerdir. Bu bağlamda her biri çeşitli faktörlerin etkisiyle
kurulup gelişen şehirler, zaman içerisinde şartların değişmesiyle kimi zaman önemini yitirmiş ve harabeye
dönmüş, kimi zaman da yerleşim sahasını değiştirmek zorunda kalmıştır (Bakırcı, 2002: 57). Türkiye
şehirlerinin, kasabalarının ve köylerinin yer değiştirme olayları çok eski devirlerde olduğu gibi, çok yakın
devirlerde de görülmekte, hatta günümüzde bile meydana gelmektedir. Türkiye şehirlerindeki yer değiştirme
olaylarını, bu değişikliğe sebep olan faktöre göre, korunma endişesiyle yüksekte kurulan şehirlerin sonradan
eteğe inmeleri, ekonomik nedenler, askerî nedenler ve doğal olaylar sonucunda yer değiştirme olayı şeklinde
bazı kategorilere ayırmak mümkündür (Tuncel, 1974: 119). Özelliklede bu sınıflandırma içerisinde yer alan
doğal olaylar içerisinde Türkiye’de yaşanan bazı doğal afetler sonucunda kalıcı çözüm olarak yerleşmenin yer
değiştirmesi kararı (Fural ve Cürebal, 2017: 373) doğal afetlerin yerleşim alanları üzerinde ne denli etkili
olduğunu göstermektedir. Nitekim Türkiye’de 1900 yılından sonra meydana gelen önemli 76 doğal afet
sonucunda yaklaşık 90.000 insan hayatını kaybetmiştir. Bu afetler sonucunda ortaya çıkan can ve mal
kayıplarının büyük bir farkla depremlerden kaynaklanmış olup, bunu toprak kaymaları ve sel felaketleri
izlemiştir (Şenses, 2016: 20).
Ülkemizde yukarıda da belirtildiği üzere birçok nedenden dolayı bazı yerleşmelerin yerleri
değiştirilmiştir. Kuşkusuz yerleşmelerin yerlerinin değiştirilmesinde en önemli nedenlerin başında doğal
afetler, doğal afetlerde de depremler başı çekmektedir (Koday, 2013: 228). Bunların başında deprem
sonucunda yerlerini değiştiren Erzincan, Erbaa ve Gediz gelir (Tuncel, 1974: 125). Bu yer değiştirme
olgusunun Türkiye’de en fazla yaşandığı yerlerden biri de Erzincan Ovası’dır. Nitekim bu sahada 1939
depreminden sonra 7 köyün (Avcılar, Bahçeyazı, Buğdaylı, Elmaköy, Mertekli, Süleymanlı, Uluköy) yeri
tamamıyla, 1992 depremlerinden sonra ise Avcılar, Buğdaylı ve Süleymanlı köyleri ikinci kez olmak üzere
değiştirilmiştir. Yine 1992 depremlerinden sonra, Ahmetli, Ağılözü, Çadırtepe, Davarlı, Dereyurt ve
Söğütözü, köylerinin de yeri bir kez değiştirilmek zorunda kalınmıştır (Hayli ve Canpolat, 2017: 289-290).
Türkiye’de bazı yerleşmelerin yerlerinin değiştirilmesinde yer kayması (heyelan), sel ve su baskınları,
çığ düşmesi ve depremler olarak burada hatırlanabilir. Bu afet türlerinin beşeri hayata doğrudan ve dolaylı
etkileri vardır. Özellikle doğrudan olan etkileri, insan eserlerinin en önemlileri arasında bulunan meskenlerin
tahribi, can ve mal kayıpları şeklinde sonuçlanmaktadır. Buna göre yer kayması hareketi uzun bir sureden beri
devam etmekte olan, oturulamaz konut sayısı çoğalan ve bunun sonucu olarak, terkedilen harabe köyler ve
yeni kurulan köyler ortaya çıkabilmektedir. Bunlar arasında Gördes ilçesi ve yönetim sınırları içinde bazı
köyler de bu duruma güzel bir örnektir (Girgin, 1995: 155-156). Ayrıca ülkemizde heyelan olayına bağlı
olarak birçok yerleşmenin yerinin değiştirildiği yapılan farklı çalışmalarda tespit edilmiştir. Bunlardan en
ilginçlerinden birisi de Arguvan (Malatya) ilçesi olup, afetten (akma ve çökme şeklinde meydana gelen
heyelan) sonra yeni yerleşim yerine taşınan ilçe sakinleri bu yerin de heyelan riski altında olması kararının
ardından başka bir mevkie taşınmak zorunda kalınmıştır (Akbulut, 2011: 482). Yine Erzurum ili İspir ilçesi
Madenköprübaşı beldesinin Elmalı mahallesinde olduğu gibi beşeri tesislere zarar vermekte bazen de can
kaybına neden olmaktadır (Gök ve Yazar, 2011: 75). Bunların dışında jeomorfolojik özellikleri nedeniyle yeri
değişen Bingöl örnek olarak gösterilebilir (Akkan, 1971: 38-43).
Korunma endişesiyle yüksekte kurulan şehirlerin sonradan eteğe eski Tralles’in yerini alan Aydın ile
Nisa’nın yerini alan Sultanhisar bu tipin güzel örneklerini teşkil ederler. İlk önce bugünkü Bergama
Akropol’ünün yerinde, yani korunmaya son derece elverişli bir noktada kurulan şehir zamanla eteğe doğru
inmeğe başlamıştır. Asıl dikkat çekici olan, Bergama’nın bir süre sonra tekrar yüksek kesimlere çekilmesidir.
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Yine İzmit şehri, Bergama’nın aksine düzlükten yüksek kısımlara doğru yer değiştirmişti. İlk önce, İzmit
körfezinin bitim yerinde M. Ö. VIII. yüzyılda bir yunan kolonisi olarak kurulan belde, şimdiki İzmit’in 6 km
kadar güneydoğusunda, bugün Başiskele adıyla anılan bir mevkide bulunuyordu. Megaralılar tarafından
kurulan ve Astakos adı verilen bu şehrin, adı geçen yerde, ömrünün kısa oluşu, kuruluş yerinin iyi seçilememiş
olduğunu ortaya koyar. Ekonomik nedenle (karayolu ve demiryolu) yerini değiştirmiş şehirlere verilecek en
tipik örnek Gümüşhane, Elazığ, Düzce, Çumra, Polatlı ve Pazarcık’tır. Askerî nedenlerle yeri değişen
yerleşmenin en güzel örneğini Malatya Pertek (Elazığ) ve Van’da görülmektedir (Tuncel, 1974: 120-121).
Ekonomik nedenlere dayalı şehirlerin yer değiştirmesi de gerçekleşebilmektedir. Eski Gümüşhane Yeni Gümüşhane örneğinde olduğu gibi bir maden cevherinin bulunup işletilmesine dayalı gelişen şehir,
madenin tükenmesiyle fonksiyonunu yitirmiş 4 km. uzakta bir başka yere taşınmıştır. Trabzon’u Erzurum’a
bağlayan işlek karayolunun kenarında önce ticaret sonra da yönetim merkezi olarak gelişmiştir (Tuncel, 1990).
Yine ekonomik boyutu ile ön plana çıkan baraj inşası ve bunun neticesinde su altında kalan köylerin yerlerinin
değiştirilmesi ve bu yer değiştirmeden kaynaklanan başlıca sorunlar (Koday, 2013: 224) yapılan örnek
çalışmalarda ele alınmıştır. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi yurdumuzda da uygulamaya konulan
barajlar, otoyollar, büyük endüstri tesisleri havaalanları ve benzeri gibi alt yapı inşaatlarının ortaya çıkardığı
göçler önemli boyutlara ulaşmıştır. Dünyada her yıl 300 barajın faaliyete geçmesi, yılda dört milyon civarında
insanın göçe zorlanması sonucunu doğurmaktadır (Ünal, 1998: 165). Bahsi edilen faktörler arasında özellikle
ülkemizde barajların su toplama havzası içerisinde kalan birçok yerleşmenin yeri değiştirilmiştir (Artvin ilinde
görüldüğü gibi) ve bazı yerleşme sakinlerini ise, yerleşmelerinin yerini değiştirmeye zorlamıştır (Orhan ve
Gök, 2016: 133). Örneğin Samsat’ın yer değiştirmesine yol açan sebep baraj gölü sularının yükselmesiyle
ilgilidir. Adıyaman’da Samsat ilçesinin Atatürk Baraj Gölü’nün sularının yükselmesine bağlı olarak yeri
değiştirilmiştir. Liman yakınında kurulup, alüvyonlarla dolarak işlevini kaybeden Efes, depreme bağlı olarak
Eski Erzincan’ın yerini değiştirilmesi, göl kenarında bulunan Eski Erciyes’in su baskınlarına karşı önlem
amaçlı yerinin değiştirilmesi, askeri fonksiyonun aşırı derecede yüksek olması veya savaş sonrası tahrip olan
ve insan yerleşimine imkân vermeyen şehirler içerisinde Eski Malatya’nın yerinin değişmesi, ekonomik
anlamda önemli ticaret yolu üzerinde bulunan Harput ticaret yollarının önemini kaybetmesiyle başka bir yere
taşınması, madenciliğe bağlı olarak gelişen Eski Gümüşhane’nin madenin tükenmesiyle yerinin değiştirilmesi
(Bakırcı, 1997: 377-378). Yine şehir ve kasabaların yer değiştirmelerine sebep olan doğal olaylar arasında göl
sularında meydana gelen seviye değişikliklerinin Erciş (Van) ve Köyceğiz (Muğla)’in yer değiştirmelerine
sebep olması da örnek olarak ele alınabilir (Tuncel, 1975: 13-14) . Ayrıca bahsi geçen yer değiştirme nedenleri
arasında mevcut literatürde yeni bir kavram olarak ortaya çıkan kaynakların aşırı kullanımı eklenmiştir. Bu
konuya en iyi ve literatürde yer alan örnek Bahçeli (Dikili- İzmir) köyüdür (Fural ve Cürebal, 2017: 373).
Hem doğal hem de ekonomik faktörlerin etkisiyle Doğubayazıt şehrinin yer değiştirmesinde topoğrafik yapı,
güvenlik, ekonomik ve ulaşım gibi faktörler etkili olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur (Kaya,
2002: 73).
ARAŞTIRMA SAHASININ KONUMU ve GENEL COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Büyükşehir belediyeli illerden (6360 yasa ile toplamda 20.237 köy bağlısını (kırsal yerleşmeyi) içine
alan 16.545 köyün tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür) biri olan Erzurum’da önceden idari
açıdan köy olan yerleşmeler mahalle yönetsel birimine dönüştürülmüştür. Nitekim araştırmaya konu olan
mahalleler de bu durumdan etkilenmiştir. Buna göre de önceden köy muhtarlığı olarak sahip olunan hakların
birçoğundan mahrum kalınmıştır (Özçağlar, 2015: 113; Gözler, 2014: 91; Dik, 2014: 88).
Araştırma sahasındaki Gelinkaya mahallesi, Erzurum Büyükşehir İlçelerinden birisi olan Aziziye ilçesi
sınırları içerisinde yer almaktadır. Mahalleye İspir-Rize karayolu üzerinden ulaşılmakta olup, il merkezine 36
km ve Aziziye ilçe merkezine ise 18 km uzaklıktadır. Eski yerleşim alanı ortalama 1830 m yükseltide ve
yaklaşık 12 ha iken, yeni yerleşim alanı ortalama 1770 m yükseltide ve yaklaşık 12,3 ha kadardır. 2018 yılı
TÜİK verilerine göre mahallede 256 kişi yaşamaktadır. Eski yerleşim yeri ile yeni yerleşim yeri arasında kuş
uçumu yaklaşık 1,6 km mesafe vardır. Kurunla T. (2250 m), Ziyaret T. (2464 m) ve Çaşılık T. (2290 m)’den
kaynağını alan Kart D., Pireli D. ve Kumlu D. ile Dağoturağı T.’den kaynağını alan Kavaklı D.’nin
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birleşmesiyle oluşan Tuzlu D. vadisinde kurulmuş bir yerleşmedir (Şekil 1.). Ekonomik faaliyet daha çok
tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayanmaktadır.
Çayköy mahallesi Aşkale ilçesine bağlı bir yerleşmedir. Erzurum-Erzincan D-100 karayolu takip
edilerek ulaşılan yerleşme anayol kenarında kurulmuş olup, il merkezine 41 km ve ilçe merkezine ise 21 km
uzaklıktadır (Harita 1.). Eski yerleşim alanı ortalama 1700 m yükseltide ve yaklaşık 7,2 ha iken, yeni yerleşim
alanı ortalama 1730 m yükseltide ve yaklaşık 36 ha kadardır. 2018 yılı TÜİK verilerine göre mahallede 604
kişi yaşamaktadır. Eski yerleşim yeri ile yeni yerleşim yeri arasında kuş uçumu yaklaşık 500 m mesafe vardır.
Yöre insanı geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile sağlamaktadır.
Küçükgeçit mahallesi ise yine Aşkale ilçesi sınırı içerisinde kalmaktadır. Erzurum-Erzincan D-100
karayolu takip edilerek ulaşılan yerleşme belirtilen karayolunun kenarında kurulmuştur. İl merkezine 46 km
ve ilçe merkezine ise 8 km uzaklıktadır (Harita 1.). Eski yerleşim alanı ortalama 1700 m yükseltide ve yaklaşık
4,4 ha alan üzerine kuruluyken, yeni yerleşim alanı ortalama 1670 m yükseltide ve yaklaşık 8,4 ha alan üzerine
kurulmuştur. 2018 yılı TÜİK verilerine göre mahallede 275 kişi yaşamaktadır. Sınır D. ve Karasu Ç.’nin
birleştiği su kavuşumu noktasında Taşınbaşı T. (1800 m)’sinin güney yamacında bulunan eski yerleşim yeri
ile yeni yerleşim yeri arasında kuş uçumu yaklaşık 1,5 km mesafe vardır. Diğer yerleşim yerlerinde olduğu
gibi Küçükgeçit mahallesi sakinleri de geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden sağlamaktadır.

Şekil 1: Araştırma Sahasının Lokasyon Haritası
Tektonik bir depresyon içerisinde yerleşmiş olan Erzurum Ovası, batıda Ilıca ile kuzeydoğuda Dumlu
arasında kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmakta olup, 1750-2000 m seviyeleri arasında 825 km2’lik bir
saha kaplamaktadır. Yer yer bataklıklarla kaplanmış olan bu saha kuzey ve güneyinde birikinti
yelpazelerinden ibaret hafif eğimli, yüzeyler yer almaktadır. Alandaki diğer iki önemli birimi de ovanın
batısında Turnagöl Dağı volkanik kütlesi ile ayrılan kuzeydeki Daphan Ovası ve güneydeki SakalıkesikDereboğazı Ovası teşkil etmektedir (Atalay, 1978: 1; Şekil 2.). İnceleme alanı olarak seçilen mahallelerden
Gelinkaya ve Çayköy Serçeme Deresi Vadisi’nde yer alırken, Küçükgeçit ise Karasu Çayı Vadisi’nde yer
almaktadırlar. Çevresi yüksek dağlarla çevrili olan ovanın güneyinde Gürler Dağı ve Palandöken dağları ile
doğudan Kargapazarı dağlarıyla çevrilidir. Bunların hemen hepsi volkanik kökenlidir (Ardos, 1995: 121;
Harita 2). Hidrografik açıdan Fırat Irmağı su toplama havzası içinde olan sahanın suları Karasu Irmağı ve
kollarına boşalmaktadır. Bu ırmak kaynağını Dumlu ve Kargapazarı dağlarından alarak Erzurum Ovası’na
girdikten sonra Serçeme ve Çağdarış çaylarını da alarak Küçük Geçit Boğazı ile Aşkale Havzası’na girer.
Karmaşık rejim karakterindedir (Sever, 2000: 192-193). Geçirgenlik özellikleri nedeniyle Neojen dolgular
üzerinde yüzey drenajı oldukça zayıftır. Özellikle az eğimli yamaçlardan sızan sular vadi tabanında birikerek,
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Aşkale yöresinde taban suyu seviyesi oldukça yüksek olmasına yol açmaktadır (Sever, 2000: 190). Erzurum
ili Yakutiye, Palandöken, Aziziye ilçeleri ve Aşkale ilçesi ile bu ilçelere bağlı köylerde yer alan 50.013 hektar
tarım arazisinin sulanması amacıyla geliştirilen proje 5 üniteden oluşmaktadır. Bunlar; Kuzgun Barajı, iletim
kanalları, Daphan, Karasu ve Ortabahçe ovaları sulamasıdır (Demir ve diğ., 2014: 98).
Erzurum meteoroloji istasyonu (Erzurum Ovası’nda bulunan havaalanı) verilerine göre toplam yağış
ortalaması 381,7 mm olup, ortalama sıcaklıklara bakıldığında en düşük sıcaklık -9,5 ºC ile ocak ayı ve en
yüksek sıcaklık 19,3 ºC ile temmuz ve ağustos aylarıdır. Bununla birlikte Erzurum Valiliği Bilgi İşlem Şube
Müdürlüğü’nden alınan verilere göre verimli kestanerengi topraklar (II Toprak işlemeli tarıma elverişli
araziler), ırmak taşkın yatakları (VIII tarıma elverişsiz araziler) ve tuzlu-alkali ve tuzlu-alkali karışığı
topraklar (II- Toprak işlemeli tarıma elverişli araziler) araştırma sahası ve çevresindeki hâkim büyük toprak
gruplarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte mahalle sakinleri geçimlerini büyük oranda tarım ve hayvancılık
faaliyetlerden sağlamaktadırlar. Ayrıca araştırma sahası ve çevresinde yukarda belirtilen topraklar üzerinde
bitki örtüsü açısından daha çok soğuğa ve kuraklığa dayanıklı türlerin hakim olduğu tipik bir step vejetasyonun
olduğu görülmektedir. Tür sayısı bakımından zengin olmasına karşın Geven (Astragalus), Yavşan Otu
(Artemisia), (Achillea), (Acantholimon), (Bromus), (Salvia), (Verbascum) vs., cinslerine ait türlerle
karakterize edildiği çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir (Zengin, 1993: 12; Andiç, 1977: 93; Doğanay, 1998: 3).

Şekil 2: Araştırma Sahasının Fiziki Haritası
Araştırma sahası jeolojik açıdan volkanik ve sedimenter kayaların yoğunlukta olduğu bir jeolojik yapı
üzerinde yer almaktadır. Buna göre Çayköy mahallesinin eski yerleşim yeri Kuvaterner yaşlı Ayrılmamış
Kuvaterner ve yeni yerleşim alanı Pleyistosen yaşlı Traverten birimler üzerinde yer almaktadır (Şekil 3.).
Küçükgeçit mahallesi eski yerleşim alanı Alt-Orta Miyosen yaşlı Evaporitli Sedimenter Kayalar (genellikle
Alt Miyosen) ve yeni yerleşim alanının kurulduğu yer ise Kuvaterner yaşlı Ayrılmamış Kuvaterner birimden
oluşmaktadır. Gelinkaya mahallesi ise eski olarak nitelendirilen ve halen kullanılan yerleşim alanı Kuvaterner
yaşlı Ayrılmamış Kuvaterner ile Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Ayrılmamış Volkanit birimler üzerinde yer
alırken, yeni yerleşim alanı ise Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Ayrılmamış Karasal Kırıntılar üzerinde
kurulmuştur. Bununla birlikte bu üç yerleşim birimini de etkileyen Serçeme Deresi Vadisi’nde KD-GB
istikametinde uzanan aktif bir fay bulunmaktadır (Harita 3.). Bu bağlamda araştırma sahası MTA tarafından
hazırlanan Türkiye Deprem Haritası’nda gösterildiği üzere 2. dereceden deprem bölgesi içerisinde yer
almaktadır.
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Şekil 3: Araştırma Sahasının Jeoloji Haritası (Kaynak: MTA, 1/500.000 Ölçekli Jeoloji Haritası)
MATERYAL ve YÖNTEM
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde bulunan araştırma sahası idari açıdan Erzurum
ili Aşkale ilçesi ve Aziziye ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Erzurum Ovası’nın önemli bir bölümünü
oluşturan Daphan Ovası’nda kurulan Gelinkaya, Çayköy ve Küçükgeçit mahalleleri coğrafi açıdan bir köy
yerleşmesi olup, önceki yıllarda yaşanmış olan doğal afetlere bağlı olarak ya da doğal afetlere karşı tedbir
amaçlı yeri değiştirilmiş kırsal yerleşmelerdir. Buna göre araştırma sahası olarak belirlenen bu kırsal
yerleşmelerin yerinin değiştirilmesinde etkili olan doğal faktörler, bunun neticesinde ortaya çıkan sorunlar ile
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yaşamda meydana gelen değişimlerin incelenmesi bu araştırmanın amacını
oluşturmaktadır. Buna göre çalışmanın yukarıda belirtilen amacına ulaşmak için aşağıda belirtilen araştırma
sorularına yanıtlar aranmaya çalışılmıştır:
•
İnceleme konusu olarak seçilen örnek mahallelerin yerleşim yerlerinin değiştirilmesinde etkili
olan doğal afetler nelerdir?
•
Yeni yerleşim alanları belirlenirken dikkat edilen başlıca çevresel unsurlar nelerdir?
•
Yaşanan doğal afetler neticesinde ortaya çıkan can ve mal kayıplarının boyutu nedir?
•
Yerleşmelerin yerlerinin değişmesi süreci nasıl olmuştur?
•
Doğal afete bağlı yeri değiştirilen mahallelerin mevcut sorunları ve yeni yerleşim alanının
sağlamış olduğu avantajlar nelerdir?
•
Yeni yerleşim alanına taşınan mahallelerde meydana gelen bir takım değişimlere bağlı olarak
(mesken yapısı, ekonomik faaliyet türü, sosyal ilişkiler vd.) yerel halkın sosyo-kültürel ve ekonomik yapısında
ne tür değişimler yaşanmıştır?
Genel hatlarıyla çalışmada gezi-gözlem ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Yukarıda belirtilen
araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla 30 sorudan oluşan görüşme formu oluşturulmuş ve arazi
çalışmaları esnasında muhtarlar ve yerel halkla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme formlarından elde
edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilen araştırma bulguları coğrafya biliminin neden-sonuç ilkesi kapsamında
analiz edilmiş ve sentezlenerek yorumlanmıştır. Bunun yanı sıra araştırma sahasıyla ilgili yapılan farklı
alanlarda ve konulardaki çalışmaların yanı sıra yeri değiştirilen yerleşmeler konusunda farklı coğrafi
bölgelerdeki örneklerin ele alındığı benzer konularda daha önceden yapılmış bilimsel çalışmalara ulaşmak
için literatür taraması gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalardan da faydalanılmıştır.
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Çalışmada kullanılan materyaller ve bazı konulardaki dokümanlar, harita gibi görseller, raporlar ve
istatistiki bilgiler çeşitli kurum ve kuruluşlardan temin edilmiştir. Bunlar arasında AFAD (Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı) tarafından oluşturulan TABB (Türkiye Afet Bilgi Bankası) verileri ve raporlarından,
MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) gibi birçok kurum veya
kuruluşlardan alınan bir takım bilgi ve dokümanlardan bu çalışmada faydalanılmıştır. Bazı veri eksiklikleri
ise kurum, kuruluş ve yerel halk ile yapılan mülakatlar ile elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen çeşitli
verilerden oluşturulan tablo, grafik ve şekiller word ve excel gibi programlar yardımıyla oluşturulmuştur.
Ayrıca arazi çalışmaları esnasında Drone ve fotoğraf makinasıyla birçok fotoğraf çekilmiş ve çalışmanın ilgili
yerlerinde bu fotoğraflar kullanılmıştır. Bunlara ek olarak araştırma sahasıyla ilgili çeşitli tematik haritaların
yapımında kullanılan altlıklardan jeoloji haritası MTA (Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü)
tarafından yapılan 1/500.000 ölçekli jeoloji haritasından faydalanılarak ve diğer tematik haritalar ise HGM
(Harita Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli H45C3, I45A2 ve I45B1 kodlu Erzurum
paftaları gibi topografya haritaları kullanılarak hazırlanmıştır. Belirtilen haritaların yeniden amaca uygun
olarak çizilmesi işlemi ArcGIS 10.4 programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Google Earth görüntüleri
de yerleşim yerlerinin eski ve yeni yerlerinin gösterilmesi amacıyla kullanılmıştır.
DOĞAL AFET NEDENİYLE YERİ DEĞİŞTİRİLEN KIRSAL YERLEŞMELERİ
İLGİLENDİREN KANUN, YÖNETMELİK VE ÇEŞİTLİ KURUMLARA AİT MEVZUATLARA
GENEL BİR BAKIŞ
Ülkemizde deprem, heyelan ve sel başta olmak üzere tüm doğal afetler neticesinde meydana gelen ve
birçoğunda konutların oturulamaz halde olduğu veya can kaybının yaşandığı yerleşmelerde bundan sonraki
süreçte izlenecek yollar daha önceden belirlenmiş kanun, yönetmelik ve mevzuatlara göre şekillenmektedir.
Bununla ilgili olarak afete maruz kalan yerleşmeler için ilgili kurumlarca yapılan; afetzedelerin belirlenmesi,
yeni yerleşim yeri için uygun yer belirlenmesi, hak sahipliği, borçlandırma veya kredi gibi konularda kanun,
yönetmelik ve mevzuatlarda belirtildiği şekliyle bazı adımlar izlenmektedir. Bu kapsamda çalışmayı yakından
ilgilendiren bazı maddelerin gözden geçirilmesi gerekir.
İskan Kanunu kapsamında resmi gazetede 19/9/2006 tarihinde 5543 sayılı kanunun çeşitli
maddelerinde de belirtildiği üzere; dördüncü bölümde yer alan fiziksel yerleşim düzenlemesi adı altında
Madde 16 – (1)’de yer alan” Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi amacıyla”; c) Afet nedeniyle
parçalanmış köylerde, afete maruz kalmayan ailelerin talepleri halinde yeni yerleşim yerine ekleme yapılması,
ç) Nakli, toplulaştırılması ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi yapılacak köylerin imar planlarının yapılması,
onaylanması ve bu planlara uyulmasının sağlanması, ayrıca onaylanmış köy imar planlarına göre ayrılan
alanlardan istekli hak sahiplerine arsa satılması, d) Çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı
malzemesi imkânlarına uygun nitelikte konut, tarımsal işletme binaları ve sosyal tesislerin tiplerinin ve uygun
yerleşim modellerinin araştırılması, teknik yardım niteliğindeki tip projelerin hazırlanarak istekli köy veya
köylülere verilmesi, gerektiği hallerde köylerde sosyal, kültürel, idari, ekonomik yapı ve tesisler ile köy içi
altyapılarının yapılması, e) Nakil, toplulaştırma ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi uygulamaları tamamlanan
köylerde, daha sonraki yıllarda rezerv arsalardan satın alan ailelere, kendi evini yapana yardım metodu ile
kredi açılması, hizmetleri, imar mevzuatına uyularak hazırlanacak plan ve projelere göre yapılır veya
yaptırılır” şeklinde açıkça ifade edilmiştir. Gerektiğinde, yönetmelikte belirtilen esas ve usuller dahilinde hak
sahibi ailelere borçlanmaya tâbi olmak kaydıyla konut ve işletme binası için nakdi kredi açılabilmektedir.
Bunlarında yapılabilmesi için; (2) Köy seçmen listesinde kayıtlı olanların yarıdan bir fazlasının, o yerin en
büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapmaları gerekmektedir. Bunun dışında 9/11/1983 tarihli ve 2946
sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız
bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda
yapılan binalar ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar
zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir” ibaresi yer almaktadır. Zorunlu Deprem Sigortasının tapuyla sınırlı
olması, imar yasasına tabi bulunmayan ve dolayısıyla tapu kaydı bulunmayan, kır yerleşmelerinin deprem
sigortası dışında kalmalarına neden olmuştur (Gök, 2011: 69). Temelde sorunların başında ise bu son madde
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gelmektedir. Kırsal yerleşmelerdeki konutların deprem sigortasından faydalanamaması doğal afetler
sonrasında insanların mağdur olmalarına yol açmaktadır.
Yukarıda belirtilen temel konuların dışında daha önce de belirtildiği üzere 28.08.1968 tarihinde resmi
gazetede yayınlanan 12988 sayılı “Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik’te
yer alan “Madde 4- a) Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak
derecede ağır hasar gören afetzede aileler; hak sahibi sayılırlar ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut
kredisi verilir” şeklinde bir ibare yer almaktadır. Bu sayede afete maruz kalan aileler tespit edilmek
durumundadır. Ancak ölen afetzedelerin durumu da burada önemli bir konudur. Bunun için ise Madde 13(Değişik:RG-26/01/2006-26061)’de “Ölen bir kimsenin afetzedeliğe ve hak sahipliğine ilişkin hakları
mirasçılarına geçer. Mirasçılar birden fazla ise, kendilerine ve eşlerine ait konutu olup olmadığına
bakılmaksızın birlikte hak sahibi sayılırlar. Mirasçılar birlikte borçlandırılır. Ancak; mirasçılar istekleri
halinde bu haklarından feragat edebilirler.” şeklinde hak sahipliği konusunda yaşanması muhtemel bir soruna
çözüm üretilmiştir. Bununla birlikte talep ve taahhütname verilmesi hususunda: “Madde 17- Hak sahibi
durumunda olanlardan, inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin16’ncı maddede
belirtilen ilanın yapıldığı günden itibaren iki aylık süre içinde mahallin en büyük mülkiye amirine yazılı olarak
talep ve taahhütname vermeleri şarttır” ibaresine yer verilmiştir. Nitekim afetlerde bu başvurular konusunda
belirtilen süre zarfında başvuru yapmayan aileler olduğu ve bu yüzden belirtilen imkânlardan faydalanamadığı
görülmüştür. Buna göre “Talep ve taahhütname kapsamında: Madde 18- Talep ve taahhütname metninde: Afet
yerinin il, ilçe, bucak, mahalle ve köy itibariyle adı, hak sahibinin kimliği ve adresi, olmuş veya muhtemel
afetin türü, talebin mahiyeti ve konusu, kanundan ve ilgili yönetmelikten doğan yükümlülük ve şartlarla İmar
ve İskan Bakanlığınca uygulama metodu, yapı tipleri, yapı kısımları ve boyutları, yerleşme yeri, inşaat süresi,
borçlandırma şekil ve süresi ve diğer konularda tespit edilecek şartlara ve esaslara uyulacağı belirtilir. Talep
ve taahhütname bir tek metin halinde düzenlendikten sonra hak sahibi tarafından imza edilir ve ilgili mahalle
ve köy muhtarlığınca tasdik olunur”. Bunun sonucunda kanun ve yönetmelikte afetzedelere tanınan tüm
haklardan faydalanabileceği görülmektedir.
Yasal hükümler doğrultusunda son olarak kanunda belirtilen diğer yönetmelikler ise; resmi gazetede
08.04.1972 tarihinde yayınlanan ve 14153 numaralı yönetmeliğin 2016 yılında tekrardan düzenlenmesi
doğrultusunda yönetmelikte afetzedeleri yakından ilgilendiren ana başlıklardan birisi “Afet sebebiyle yapılan
ve yapılacak olan binaların borçlandırma bedellerinden yapılacak indirimler hakkında yönetmeliktir. Yine
resmi gazetenin 13.10.1985 tarihinde yayınlanan 18897numaralı yönetmeliğin de ise; “Afetler sebebiyle
edinilen bina arsa ve arazilerden arta kalanların değerlendirilmesine dair yönetmelik” yer almaktadır. Nitekim
kırsal kesimde yaşayan insanların ekonomik durumlarının iyi olmaması bu yönetmelikte belirtilen gelir
miktarına göre uygulanacak indirim miktarları (%) afetzedeleri bir nebze olsun rahatlatmaktadır. Aynı
zamanda bu borçlar uzun vadede küçük meblağlarla ödenebilmesi için çeşitli imkânlar da sunulmuştur. Buna
rağmen araştırma sahasında borçlarını ödeyemeyen aileler arasında halen tapularını alamayanlar
bulunmaktadır. Nitekim uzun vadeler ve devletin bu borçları geri alma konusunda afetzedelere tanımış
oldukları imtiyazlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan ödeme rahatlığı birçok ailenin halen afet konutundan
doğan borçlarını ödememelerine yol açmıştır. Aksi takdirde şimdiye kadar tapusunu almayan hiçbir aile
kalmayacaktı.
DOĞAL AFETLERİN (AŞKALE DEPREMİ ve SEL FELAKETİ) ARAŞTIRMA
SAHASINDAKİ ETKİLERİ VE YERİ DEĞİŞTİRİLEN YERLEŞMELERİN GENEL DURUMU
Ülkemiz, Alp-Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır (Atalay, 2005: 179). Buna bağlı
olarak ülkemizde depremlerin en sık görüldüğü yerler Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ile Doğu Anadolu Fay
Hattı (DAF) olup, bunlar Miyosen’de meydana gelen Arap ve Avrasya levhalarını çarpışmasıyla meydana
gelmişlerdir (Şengör, 1980: 40). Bu bağlamda araştırma sahasının da içinde yer aldığı Karasu Havzası’nın
güney, doğu, kuzey, kuzeybatısındaki sol yanal doğrultu atımlı fay demetleri “Aşkale ve Dumlu Fay
Demetleri” olarak adlandırılır (Koçyiğit, Öztürk, İnan ve Gürsoy 1985: 9-11). Aşkale’nin güney ile
güneydoğusunda yer alan ve sağ yanal doğrultu atımlı fay demetine ise Tabye Fay Kuşağı adı verilmiştir (İnan,
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1988: 46). Nitekim Aşkale fay kuşağı genel hatlarıyla kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu, 2-4 km genişliğinde,
sol yanal doğrultu atımlı bir fay kuşağıdır. Bu ise kendi içerisinde Ermecik, Simoklu ve Serçeme faylarından
oluşur. Bahsi edilen bu faylar sahada yaşanan depremlerin temel kaynağıdır. Öyle ki, M.S. 1269 tarihinden
1992 tarihine kadar 32 büyük deprem yaşanmış ve 31.288 mesken hasar görürken, 140.468 insan hayatını
kaybetmiştir (Sever, 1996: 17-19). Depremsellik yönünden hareketli bir saha olan araştırma sahasıyla ilgili
olarak Şenocak, Düzgün ve Sengül (2014: 77) tarafından istatistiksel frekans analizleri kullanılarak yapılan
araştırma sonuçlarına göre Aşkale (Erzurum) için 1900'den beri kaydedilen yıllık maksimum deprem
büyüklüklerine GEV, Gumbel, Gamma ve Pearson tip III olasılık dağılımları, maksimum olasılık
yöntemleriyle analiz edilerek muhtemel deprem büyüklüğü, T = 50 yıl boyunca 6.33 ve T = 100 yıl boyunca
6.51 olarak belirlenmiştir. Böyle bir durumda araştırma sahası ve çevresinde deprem olma riskinin her zaman
olacağını göstermektedir (Şenocak, Düzgün ve Şengül, 2014: 73).
Erzurum ve yakın çevresinde olması muhtemel doğa olaylarından en etkin ve tehlikeli olanı depremdir.
Bölgede günümüze kadar pek çok yıkıcı depremler meydana gelmiş, önemli hasarlar ve can kayıpları ile
sonuçlanmıştır (Aksu, 2014: 11-12). 25 Mart 2004 tarihinde saat 21:30’da 5.1 ve 28 Mart 2004 tarihinde saat
06:51’de Aşkale (Erzurum) merkezli 5.3 büyüklüğünde orta büyüklükte iki deprem olmuştur. 25 Mart 2003
depreminin dış-merkez koordinatları, 39.71 K - 40.89 D ve odak derinliği 2.6 ve 28 Mart 2004 (M= 5.3)
depreminin dış-merkez koordinatları, 39.98 K - 40.77 D ve odak derinliği 2.2 km olarak saptanmıştır. Bu
depremlerin ardından 02 Nisan 2004 tarihi itibariyle Aşkale-Ilıca-Çat-Erzurum civarında büyüklükleri Ml=3.0
ile 4.2 arasında değişen 720 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Yapılan arazi gözlemlerine göre her iki depremin
makrosismik dış-merkezi Kandilli-Aşkale olarak belirlenmiştir. Hasar dağılımı ve depremlere neden olan faya
dayanarak depremlere Kandilli (Aşkale) depremleri ismi verilmiştir. 25 Mart 2004 (M=5.1) ve 28 Mart 2004
(M= 5.3) depremlerinin dış-merkezleri (merkez üsleri) KB-GD doğrultulu sağ yönlü doğrultu atımlı Tabye
Fay Kuşağı (Kandilli Fay Zonu) ile KD-GB doğrultulu sol yönlü Aşkale fay kuşağının kesişim bölgesinde yer
almaktadır. Bu alanın etki sahası, Küçük geçit, Kandillli beldesi, Ortabahçe, Karabıyık, Alaca, Merdiven,
Tazegül ve Atlıkonak köylerini içine alan bölgeye karşılık gelmektedir (Demirtaş ve diğ., 2004: 1-2). Nitekim
Aşkale yöresi ve yakın çevresinde, M.S. 1268 tarihinden 1992 tarihine kadar, 32 büyük deprem yaşanmıştır.
Bu depremlerden 31.288 mesken hasar görürken, 140.468 insan hayatını kaybetmiştir. Bu depremlerin her ne
kadar richter (mağnitüdü) ölçeği düşük olsa da, depremin yıkım şiddeti fazla olmuştur. Bölgede meydana
gelen depremlerde, yıkım şiddetinin bu kadar fazla olmasının nedeni; tektonik ve litolojik yapı gibi fizikî
özellikler ile meskenlerde kullanılan yapı malzemesi ve inşaat tekniklerinin de rolü büyüktür (Gök, Altaş ve
Zaman, 2007: 165).
25–28 Mart 2004 Aşkale depremlerinde Ilıca, Aşkale ve Çat ilçeleri ile Erzurum Merkez İlçeye bağlı
68 yerleşmede hasar meydana gelmiştir. Toplam 2139 konut ve ahırın ağır hasar gördüğü bu depremlerde; 43
köyde 1 ile 30 arasında konut ve ahır, 25 köyde ise 30 ile 197 arasında konut ve ahır ağır hasar görmüştür.
Hasar durumuna göre bazı köylerin yeri tamamen değiştirilirken, kısmen yenilenenler ise, ya eski yerleşmede
ya da eski yerleşmenin yakınındaki bir alanda inşa edilmiştir (Gök, 2011: 71). Belirtilen bu iki depremde
toplam 9 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmiş, 26 kişi ciddi, 113 kişi hafif travmatik yaralanmalara,
97 kişide psikolojik travmaya maruz kalmıştır. Meydana gelen ilk depremde göçük altında kalarak ölenlerin
sayısı altı erkek, üç kadın olmak üzere toplam dokuz kişi olarak tespit edilmiştir. İlk depremde Erzurum
genelindeki bütün hastanelerde 86 yaralı hasta kayıt altına alınmış, bu hastaların % 12,5’i (n= 10) yatarak
tedavi görmüş, % 87,5’i (n= 76) acil servislerde ayaktan tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Yatarak tedavi
gören hastalardan bir tanesi beyin cerrahisi servisinde lineer fraktür tanısıyla, sekiz hasta ortopedi servisinde
muhtelif ekstremite fraktürü tanılarıyla, bir hastada akciğer kontüzyonu nedeniyle göğüs cerrahisi sevisinde
tedavi altına alınmıştır. Bir başka hastada da sıcak suyun üzerine devrilmesi ile % 10’luk ikinci dereceden
yanık tespit edilmiştir. Psikolojik travma nedeniyle 46 hastanın acil servislere başvurduğu belirlenmiştir
(Çakır ve diğ., 2006: 82-83). Ayrıca Erzurum Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarına göre Çayköy’de 35 büyükbaş
ve yine fazla hayvan telefinin olduğu köy, can kaybının da en fazla olduğu Küçük Geçit köyü olup, burada
104 büyükbaş hayvan telef olmuştur. Deprem sahasında toplam 356 büyükbaş, 316 küçükbaş hayvan telef
olmuştur. Ayrıca, ahırların yıkılması nedeniyle açıkta kalan ve köylülerin bakmakta zorluk çektiği 1521
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hayvanın kesimi için rapor verilmiş ve bunlardan 1403’nün kesimi gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü gibi,
deprem nedeniyle aileler 2075 kadar hayvan varlığını kaybetmişlerdir. Hayvan teleflerinin sadece % 40’ı
devletçe karşılanmıştır. Diğer bir ifadeyle, 10 baş hayvanı telef olan bir ailenin ancak 4 hayvan alabilmesi söz
konusudur (Gök, Altaş ve Zaman, 2007: 179-180-181).
Aşkale Depremleri kış mevsiminde olduğundan, depremzedelerin geçici barınma şartları zor şartlar
altında sağlanmıştır. İlk yardım ekipleri, öncelikle can kaybının ve ağır hasarın olduğu Küçükgeçit mahallesi
başta olmak üzere, ağır hasarın fazla olduğu köylere gitmiştir. Erzurum Sivil Savunma Arama Kurtarma
Müdürlüğü’nün 90 kişi ve 10 araçtan oluşan ekibi sahaya ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır.
Öte yandan askeri birlikler de arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Erzurum Valiliği emrinde ve
koordineli çalışan kurum ve kuruluşlar ile Aşkale Kaymakamlığı bu konuda gereken tüm yardımları ve
tedbirleri almışlardır. Bu çerçevede ilk olarak; çadır, battaniye, soba ve gıda maddelerinden oluşan acil yardım
malzemeleri yöreye sevk edilmiştir. Gönderilen çadırlar; Kızılay, Askeri birlikler ve Arama Kurtarma
personelinin yardımlarıyla kurularak, depremzedelerin hizmetine sunulmuştur (Gök, Altaş ve Zaman, 2007:
176-177). Depremden sonra ilk olarak, hasar tespit çalışmalarına başlanmış ve her bir yerleşmede; hak
sahiplerini belirlemek üzere, az, orta ve ağır hasar gören konutlar tespit edilmiştir. Tespitler hem daha önceki
depremler ve afetler, hem de son iki depremin zararları dikkate alınarak yapılmıştır. Söz konusu süreçte
araştırma alanında 9758 konut, 4074 ahır ile 225 işyerinin hasar tespiti yapılmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucunda, köy yerleşim yerlerinde 2054 konut, 1797 ahır ve 6 işyeri ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir (Gök,
Zaman ve Altaş, 2007: 115).
Aşkale’de 24 Mart-25 Mart 2004 tarihlerinde 5.1 ve 5.3 şiddetinde meydana gelen iki depremde en
fazla can ve mal kaybının yaşanmış olduğu yerleşmelerden birisi Küçükgeçit mahallesidir. Depremden dolayı
8 kişi hayatını kaybetmiş, 3-5 büyükbaş hayvan telef olmuş ve neredeyse evlerin tamamı yıkılmıştır. Bu
tarihten yaklaşık 5-6 ay sonrasında eski yerleşim alanına kuş uçumu 1,6 km uzaklıkta Erzurum-Erzincan
karayolu kenarındaki Cirit Meydanı mevkii yeni yerleşim yerinin inşa edilmesiyle birlikte halk buraya
taşınmıştır (Şekil 4.). Eski yerleşim yerinde 40 hane varken, yeni yerleşim alanında yaklaşık 62 hane vardır
(Fotoğraf 1.).

Şekil4: Küçükgeçit Mahallesi Eski ve Yeni Yerleşim Alanı
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Fotoğraf 1: Küçükgeçit Mahallesi’nin Yeni ve Eski Yerleşim Alanlarından Görünümler
Çayköy mahallesi diğer örnek olarak seçilen mahallelere nazaran farklı bir durum göstermektedir. Bu
yerleşim yeri depreme karşı önlem maksadıyla yeri değiştirilen bir mahalle statüsündedir. Bu yerleşim yerinin
önceki yeri Serçeme Deresi Vadisi içerisindeki düzlük iken, 1981 yılında yapımına başlanan ve 1984 yılında
taşınma işlemi tamamlanan yeni yerleşim yeri vadiden yaklaşık 30 m daha yüksekte kabaca eski yerleşim
yerinin G-GD yönünde kurulmuştur (Şekil 5.). Diğer bir önemli durum ise 2004 yılında meydana gelen Aşkale
depreminde eski yapılardan oluşan ve halen kullanılan bazı yapılar yıkılmış olup, bu kapsamda burada da
afetzedeler için 16 deprem konutu yapılmıştır. Aslında Çayköy halkı yeni yerleşim yerini beğenmemekle
birlikte yeni yerleşim alanının yine Serçeme Deresi kenarında olmasını istemişlerdir (Fotoğraf 2.). Ancak bu
istekleri bir takım fiziki koşullar ve doğal afet risklerinden, arazinin yapısı gibi gerekçelerden dolayı kabul
edilmemiştir. Ayrıca mahallenin yolları kilitli parke taşları ile döşeli olup, daha modern bir yerleşim alanına
dönüştürülmüştür.

Şekil 5: Çayköy Mahallesi Eski ve Yeni Yerleşim Alanı
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Fotoğraf 2: Çayköy’ün Yeni ve Eski Yerleşim Alanlarından Görünümler
Diğer taraftan deprem felaketinin yanında araştırma sahasında örnek olarak incelenen Gelinkaya
mahallesinin eski yerleşim yeri Erzurum-İspir karayolu kenarında, Kurunla T. (2250 m), Ziyaret T. (2464 m)
ve Çaşılık T. (2290 m)’den kaynağını alan Kart D., Pireli D. ve Kumlu D. ile Dağoturağı T.’den kaynağını
alan Kavaklı D.’nin birleşmesiyle oluşan Tuzlu D. Vadisi’nde birikinti konisi ile nispeten eğimli vadi
yamaçlarında kurulmuş olup (Şekil 6.), 1963 yılında Tuzlu D.’nin (Köyiçi D.) yaz mevsiminde yol açtığı sel
olayı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 20-25’ten fazla ev zarar görmüştür. Bu hadiseden dolayı
Tuzlu Deresi Vadisi’ndeki Gelinkaya, 1963 yılında meydana gelen ve can ile mal kaybına yol açan sel felaketi
neticesinde İmar ve İskan Bakanlığı, Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Şehircilik Dairesi
Başkanlığı tarafından 1964 yılında yapılan incelemelerle birlikte raporda 41 hanenin yerleşim yerinin
değiştirilmesi kararı almıştır. Bu kapsamda sel felaketine maruz kalan afetzedeler için 33 adet konut
yapılmıştır. 1969 yılından itibaren tamamlanan yeni yerleşim yerindeki konutlara taşınma işlemi
tamamlanmıştır. Aslında incelenen mahalleler arasında çok farklı bir durum ile karşılaşılan Gelinkaya’da
durum diğer iki örnek alana göre farklılık göstermektedir. Çünkü evi zarar gören insanların (50 hane) yeni
yerleşim yerine göç etmesinin yanında halen risk altında bulunan eski yerleşim yerinde (30-40 hane)
yaşamlarını devam ettiren insanların varlığı oldukça şaşırtıcıdır (Fotoğraf 3.). Bu yüzden de bu mahallede
kısmi bir yer değiştirme işlemi gerçekleştiğini söylemek daha doğru olacaktır.
Sonuç olarak iki yerleşim ünitesine ayrılan Gelinkaya mahallesinde daha çok bölünme olayı
gerçekleşmiştir. Buna göre yeni ve eski yerleşim yerleri halen aktif olarak yerleşim alanı şeklinde insanlar
tarafından kullanılmaktadır. Yeni yerleşim yeri olarak ilk önce mahallenin idari sınırları içerisinde bulunan
mera niteliğindeki Belyeri mevkiisi belirlenmiş ve yapılan jeolojik etüt sonrasında bu alanın yerleşmeye uygun
olmadığı tespit edilmiştir. Daha sonra ise Küçük Tahvan mevkii yerleşme için uygun olabileceği kararına
varılmıştır. Ancak son yapılan incelemelerle Küçük Daphan mevkisinde karar kılınmıştır. Burası eski yerleşim
yerinin güneyinde Erzurum-İspir karayolunun kenarında yer almaktadır. Nitekim yeni yerleşim yeri de burası
olmuştur. Bir diğer önemli nokta ise eski yerleşim alanının kuzey kesiminde bulunan Aşık komu ve Kale
T.’deki asılı haldeki kaya blokları ve sütunların kaya düşmesi riski taşımasıdır. Zaman zaman bu durumla
karşılaşıldığı yapılan görüşmelerde tespit edilmiş olup, kaya düşmesi riski altında bulunan yaklaşık 17 hane
tespit edilmiştir. Ancak bunun için sonradan yapılan araştırma ve incelemelerle risk oluşturan yerdeki
kayaların kontrollü olarak temizlenebileceği kanaatine varılmış ve risk altındaki hanelerin yeni bir yerleşim
alanına taşınması kararından vaz geçilmiştir. Afetler açısından sel felaketinin ardından Gelinkaya eski ve yeni
yerleşim alanın 2004 yılında yaşana depremden de etkilendiği yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu rapora göre
depremden etkilenen 29 afetzedenin olduğu belirtilmiştir. Bu afet zedeler için (20 aile) Bakanlık oluru alınarak
ve Daphan mevkiindeki sel konutlarının olduğu yere, eski yerleşim alanına ve Yeni mahalleye afet konutları
yapılmıştır.
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Şekil 6: Gelinkaya Mahallesi

Fotoğraf 3: GelinkayaMahallesi’nin Yeni (sol) ve Eski (sağ) Yerleşim Alanından Görünümler
DOĞAL AFETLER NEDENİYLE YERİ DEĞİŞTİRİLEN YERLEŞMELERDE SOSYAL,
EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN YAŞANAN DEĞİŞİMİN ANALİZİ
Geçmişten beri insanlar yerleşim yeri olarak kullanılacak sahanın iklim, toprak, bitki örtüsü, bakı ve
eğim gibi doğal coğrafi faktörler ile ekonomik açıdan ticaret yollarına yakın olma ve aynı zamanda güvenlik
açısından tehdit olabilecek sahalardan uzak alanları tercih etmişlerdir. Bu bakımdan da yerleşmeler bazen
ulaşılması güç bir kayalık ve tepelik alanda, bazen vadi yamaçlarında ve vadi içlerinde yahut ova gibi düzlük
alanlarda kurulmuştur. Ancak yine de doğa insanları birçok yönden etkisi altında tutmaktadır. Müdahale edilen
akarsu yataklarına ve bu vadilerin yakınına kurulan ve gelişme imkanı bulan yerleşimler sağanak yağışların
yol açtığı taşkın ve sellerle, vadi yamaçlarında meydana gelen heyelanlarla ya da deprem üreten aktif fayların
yakınında olmaları sebebiyle yaşanan depremlerde büyük zararlar görmektedir. Yine de eski yerleşmelerin
yerleri belirlenirken birçok faktör dikkate alınmış ve uygun alanlar yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
Ancak günümüzde devlet politikaları da dâhil olmak üzere yerleşim yerleri bazen hiç uygun alanlarda
kurulmamaktadır. Nitekim zemin etütleri iyi yapılmayan, depreme karşı dayanıklı yapıların yapılmadığı ve
denetimlerin olmadığı alanlar bu bakımdan büyük risk altındadır. Bu yüzden doğal afetler nedeniyle yeri
değiştirilmek zorunda kalınan şehir, kasaba veya diğer kırsal yerleşmelerde doğal, ekonomik, beşeri ve sosyokültürel açıdan dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunmaktadır.
Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremlerin sonucunda çoğu hasar gören yerleşmelerin yeniden
inşası önceleri daha çok yerleşme sakinleri tarafından oluşturulurken, özellikle 20. yüzyıl başlarından itibaren
yıkıma uğrayan yerleşmelerin kuruluşunu devlet üstlenmiştir. Hem sakinler hem de devlet tarafından yeniden
oluşturulan yerleşmelerin yer seçiminde bazı faktörler göz ardı edilmiştir. Sakinler daha çok iklim, ulaşım,
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arazi ve altyapı gibi hususlar göz önünde bulundururken, devletçe kurulan yerleşmelerde kesinlikle yeni ve
enkazsız araziler tercih edilmiştir. Yer tespitlerinde aceleci davranıldığı için de doğal koşullar ihmal edildiği
gibi bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel koşullar göz önünde bulundurulmamaktadır (Gök, 2001: 148).
Buna göre örnek olarak araştırılmaya konu edinen yerleşmelerde afet sonrasında yerleşim alanı olarak
belirlenen alanların, zemin özelliklerinde, iklim koşullarına uygunluk, inşa edilen konutların sosyo-ekonomik
ve sosyo-kültürel açıdan uygunluğuna ve altyapıyla ilgili konulara varana kadar birtakım olumsuzluklarla
karşılaşılmaktadır.
Hemen hemen her depremden sonra binaların yıkılışında zeminin büyük rol oynadığı düşünülmüş ve
bu sebeple de yerleşmelerin yeri değiştirilmiştir (Gök, 2001: 150). Araştırma sahasında yeri değiştirilen
yerleşmeler yöre insanına veya hazine arazisine ait ya mera ya da hiç kullanılmayan boş araziler yahut tarım
alanı özelliği gösteren alanlara kurulmuştur. Nitekim Gelinkaya’da yerleşim alanı eski bir tarla olup,
öncesinde camiye bağışlanmış bir yerdi. Bu yüzden kamulaştırma işlemi kolayca gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
Çayköy’de yeni yerleşim yeri mahallenin mera sahası olduğundan ve daha öncesinde muhtar tarafından parsel
bölümlenmesi gerçekleştirildiğinden konut yapımı için arazi sorunu yaşanmamıştır. Bununla birlikte yapılan
mülakatlar neticesinde yeni yerleşim alanı belirlenirken mahalle sakinlerinin de görüşlerinin dikkate alındığı
anlaşılmaktadır. Buna göre hem yetkililerin çeşitli tespitlerine ve bir takım kriterlere göre uygun olarak
belirlediği yerler, hem de yerel halkın taleplerine cevap veren alanlar yeni yerleşim alanları olarak inşa
edilmiştir. Aşkale’de meydana gelen iki depremin ardından yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için
öncelikle zeminin uygunluğu, nispeten eski yerleşim alanına (tarım arazilerinden dolayı) yakın olması ve
ulaşım kolaylığı en fazla dikkat edilen konular arasındadır. Oysa dikkat edilmeyen konulardan birisi hiç
kuşkusuz iklimin etkisi olmuştur. Özellikle Çayköy ve Küçükgeçit Daphan Ovası’ndaki düzlüğe kurulduğu
için dört mevsim rüzgârlara açık bir konumda yer almaktadır. Bunun aksine Gelinkaya’nın doğu kesimi kapalı
olmasına karşın batı ve kuzey yönlü rüzgârlara açıktır. Nitekim Erzurum ili soğuk iklim şartlarının görüldüğü
bir yer olması nedeniyle böyle bir durumda kış mevsiminde yaşanan soğuk rüzgârlar ve tipi etkisinde kalan
yerleşmeler ağır bir kış dönemi geçirmektedirler. Örneğin Küçükgeçit’in eski yerleşim yeri Karasu Ç.
Vadisi’nde Taşınbaşı T. (1800 m)’nin güney yamacında yer aldığından daha korunaklı bir yapıdaydı. Bu
yüzden ovada sürekli esen rüzgârlar yöre insanını rahatsız etmekte kışın daha da sert geçmesinde rol
oynamaktadır. Bununla birlikte Gelinkaya’nın halen kullanılan eski yerleşim alanı çevresinde bulunan kayalık
alanlar ayrı bir sorun meydana getirmiştir. Zaman zaman yaşanan kaya düşmesi yerleşim alanını tehdit
etmekte ve meskenlerin hasar görmesinin yanında yaralanmalara da yol açmaktadır. Bu bağlamda yeni
yerleşmelerin konumundan dolayı iklime bağlı yaşanan olumsuzlukların dışında bu yerlerin başlıca avantajları
ise Çayköy ve Küçükgeçit’in Erzurum-Erzincan ve Gelinkaya’nın Erzurum-İspir karayolunun kenarında
olması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Buna ek olarak eski yerleşim yerine yakınlık, Örneğin Çayköy’ün Serçeme
Deresi’nden yüksekte kurulması sel gibi afetlerden daha korunaklı bir konumda bulunmasını sağlamıştır. Bu
açıdan da yukarda belirtilen hususlar halk tarafından avantaj olarak görülmüştür.
Yeni yerleşim yerinin elbette bazı avantajları ve bunun yanında bir takım dezavantajları da beraberinde
getirmiştir. Bu bakımdan aileler başta eski yerleşim yerlerinde bulunan konutlar arasındaki taş ve toprak
yapılardan kurtulmuş ve daha modern betonarme evlere kavuşmuş olmanın vermiş olduğu memnuniyet onları
mutlu etmiştir. Nitekim insanın yaşamını sürdürmesinde, her ne kadar da ekonomik faaliyetler öncelikli olsa
da sadece ekonomik ihtiyaçların karşılanması da yeterli değildir. Sosyal ve kültürel faaliyetler de insanın
vazgeçemeyeceği ihtiyaçlarıdır. Nitekim eski yerleşmede birçok konutta yer almayan mutfak, wc ve banyo
bölümleri, yeni konutlarda bulunmaktadır (Gök ve Yazar, 2011: 87). Buna karşın yeni yerleşim alanında bir
takım dezavantajları da olmuştur. Buna göre eski konutlarda ve eklentilerinde görülen bazı yapı ve birimlerin
yeni konutlarda olmaması büyük bir eksiklik meydana getirmiştir. İşte bu modern konutların getirmiş olduğu
eskiye göre daha modern yaşam şekli sosyo-kültürel anlamda yerel halk arasında kopukluklar yaşanmasına ve
kırsal yaşamdan büyük ölçüde uzaklaşılmasına yol açmıştır. Çayköy’de yeni yerleşim yerinde bir takım
sorunlar da mevcut olup, bunlar arasında en önemlisi temiz su kaynaklarıdır. Çayköy bu sorunu çözmek için
kaynak sularının toplandığı bir su deposu inşa ederek, su pompası yardımıyla meskenlere su temin etmiştir.
Gelinkaya’da içme suyu ihtiyacı Vank gözeleri (Akbaba Dağı mevkiinden) olarak isimlendirilen yerden
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alınmaktadır. Küçükgeçit ise yerleşim alanındaki konutlarda kullanılacak temiz su kaynağını Gelinkaya
mahallesi yakınlarındaki kaynak suyundan borularla getirilmiştir. Araştırmaya konu olan tüm yerleşmeler için
tarımda kullanılan sulama suyu ise DSİ tarafından yapılan sulama kanalından sağlanmaktadır.
Çayköy’de 2004 depreminden sonra 13 deprem konutu ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 5543
sayılı İskân Kanunu’na istinaden ise 75 konut yapılmıştır. Bu yeni konutlar için Devlet halka 10 yıllığına 54
bin TL karşılığında bu evleri tahsis etmiştir. Ayrıca ikinci etap evler ise 57 bin TL bedel biçilmiştir30. Mahalle
sakinleri bu meskenlere ait ücretleri ödeyerek tapularını almışlardır. Ayrıca halen bu yeni yapılan konutlardan
10-15 tanesi boş durmaktadır. Bu boş meskenler ise yeni evlenen çiftlere verilmektedir. Küçükgeçit ve
Gelinkaya’da ise hiçbir konut boş kalmamıştır. Hatta Küçükgeçit mahallesinde henüz 20-30 ailenin halen
konut ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Çünkü depremden sonra çok fazla sayıda olmamakla birlikte göç eden
insanlardan bir kısmı mahallerindeki yaşamlarına geri dönmek istemektedirler. Bu yüzden hâlihazırda
yerleşim alanı olarak konut yapımına hazır bulunan 18 parsel arazi mevcuttur ancak bu arazi boş
beklemektedir. Boş bekletilmesinin nedeni ise arazinin yerleşmeye uygun olmadığına dair rapor bulunmasıdır.
Bu yüzden bu parsellere yeni konut yapılmasına izin verilmemektedir. Mahalle muhtarı ise bu parsellerin de
imara açılarak mahalle arazisine dahil edilmesi için çaba sarf etmektedir. O halde yukarıda belirtilen durumdan
da anlaşılacağı üzere bir çelişki durumu söz konusudur. Şayet yeni imara açılmak istenen parsellerin
bulunduğu alan zemin açısından yerleşmeye uygun değil ise neden Küçükgeçit mahallesi için yeni konutlar
bu alana yapılmıştır. Gerçek anlamda zemin etüdü yapıldıysa ve konut yapımı için sakıncalı bir durum tespit
edildiyse ileride yaşanabilecek olumsuzluklara karşın önlem alınarak bu yerleşim alanı bulunduğu yerden
taşınmalıdır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bu çalışmada ele alınan yerleşmelere ait eski yerleşim
alanları hiçbir şekilde değerlendirilmemekte olup, bu alan Çayköy’de iş makinalarıyla düzleştirilmiş ve
etrafında önceden bulunan kavak ağaçları ve çeşitli bitki türleri tarafından örtülmüştür. Küçükgeçit’te ise
harabe evler boş bir şekilde durmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi Gelinkaya’da ise her iki yerleşim alanı
da halk tarafından kullanılmaktadır. Genel olarak bütün yerleşim yerlerinde insanlar eski yerleşim yerine
özlem duymaktadır. Buna karşın yeni yerleşim yerleri eski yerleşim alanında olduğu gibi toplu dokuya
sahiptir. Altyapı açısından su, elektrik, telefon, kanalizasyon, yol, yerleşim planı ve nispeten çevre düzeni
yapılan yeni yerleşim yerlerinde bu açıdan bazı eksiklikler dışında bir problem yaşanmamaktadır. Nitekim
eski yerleşim yerlerine nazaran daha düzenli bir yerleşim planı mevcuttur 31. Ancak bu konutlar yapılırken
merek, ahır ve diğer eklentilerin düşünülmemesi neticesinde yeni konutların çevresinde bu eklentilerin
yeniden yapılması yerleşim planında değişime yol açmıştır. Buna göre insanlar eskiden beri tarım ve
hayvancılık faaliyetleri ile geçimlerini sağlıyor olmalarına bağlı olarak arazilerinin yeni yerleşim yerinden
uzak kalması insanları güç duruma düşürmüştür. Belirtilen durumdan en fazla rahatsız olan yerleşmeler ise
Küçükgeçit ve Gelinkaya yerleşmeleridir. Yeni yerleşim yerinde ağıl olmamasından dolayı bu yerleşmeler
sorun yaşamalarıdır. Çünkü yeni yerleşim yeri daha çok meskenlerin sırt sırta veya yan yana bitişik halde
toplu dokulu bir yapı göstermesi ağıl yapılacak alanın olmamasına yol açmıştır.
Yeni meskenler evi zarar görmüş ailelere verilirken, kura yöntemiyle dağıtım gerçekleştirilmiştir.
Sosyal anlamda eski yerleşim yerlerinde yıllarca yan yana komşuluk eden insanlar bir birinden kopunca ister
istemez bu kura olayından pek memnun kalınmamıştır. Sosyal yaşam ve köy yaşamından uzaklaşan yöre
insanı modern yaşama doğru yönelmiş ve eski köy yerleşmesinde bulunan köy yaşamı ve kültürel özellikleri
ile köy yaşamında gerçekleştirilen işler yavaş yavaş terkedilmiştir. Nitekim önceden ataerkil bir yaşam ve aile
büyükleriyle çocukların bir arada olduğu aile yapısı yeni yerleşim yerinde parçalanarak çekirdek aile yapısına
Yeni yerleşim alanının ovada ve düz bir alanda güz döneminde inşa edilmiş olmasına bağlı olarak biraz aceleye getirilmiştir. Bu
yüzden fosseptik çukurları açılmış, su giderlerinde sorunlar ortaya çıkmış, altyapıya ait tüm unsurlar tekbir kanal içinde toplanmış
(elektrik, su, telefon hatları ve atıksu giderleri gibi) ve dolayısıyla düz arazi olması dezavantaj oluşturmuştur. Belirtilen
sorunlardan dolayı Çayköy’de yerel halk altyapıya bir müddet sonra müdahale etmek zorunda kalmıştır.
31
Yeni yerleşim yerlerinde başta planlanmayan ahır ve diğer eklentilerin halk tarafından sonradan inşa edilmesi yerleşim
planındaki düzenin bozulmasına yol açmaktadır. Bunun nedeni ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapımı tamamlanan
meskenleri teslim ettikten sonra tüm denetimin Büyükşehir Belediyesine bırakılmasının ardından denetimlerin yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır.
30
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dönüşmüştür. Köy yaşamında insanlar arasındaki yardımlaşma, yakınlaşma ve birlik ve beraberlik giderek
bozulmuş ve insanlar birbirinden uzaklaşmıştır. İnsanlar arasındaki ata-dede komşuluğu ortadan kalkmıştır.
Ayrıca eski yerleşim yerine olan bağlılık başlangıçta yeni yerleşim yerindeki ailelerde huzursuzluğa yol
açmıştır. Daha sonra ise mahalle sakinlerinin mevcut durumdan memnun oldukları öğrenilmiştir.
Diğer taraftan Küçükgeçit’te mahalle sakinleri arasında birkaç aile Aşkale ilçe merkezi ve Erzurum
şehir merkezinde de evleri olduğundan, bu aileler yazın mahallelerinde ikamet ederken, Aziziye ve Aşkale
ilçe merkezlerinde veya Erzurum şehrinde ikamet etmektedirler. Gelinkaya’da ise kırsal kesimde sıkça
karşılaşılan göç olayına bağlı olarak Erzurum şehir merkezi başta olmak üzere birçok hanenin başta İstanbul
olmak üzere büyük şehirlere göç ettiği tespit edilmiştir. Bu göç olayına daha çok yeni evlenen genç kitleler
katılmaktadır. Diğer taraftan yaz ve kış mevsimleri arasında dönemlik göçler de yaşanmakta olup, bu şekilde
göç eden 10-15 hane bulunmaktadır. Kışın Erzurum şehir merkezindeki evlerine göç eden aileler, yazın
tekrardan mahallelerindeki evlerine dönmektedirler. Ayrıca önceden 5-6 hanenin göç etmesi neticesinde boş
konutlar da bulunmaktadır. Bununla birlikte yeni yerleşim alanına göç eden ailelere ait eski yerleşim yerinde
bulunan bazı konutlar durumu kötü olan ailelere oturmaları için verilmiştir. Aynı durum yeni yerleşim yerinde
bulunan yeni konutlarda da yaşanmış olup, her ikisinde yaklaşık 5-6 mesken bu şekilde değerlendirilmiştir.
Benzer durum Çayköy mahallesinde de görülmekte olup, eski yerleşim yerinde 200 hane varken,
günümüzdeki yeni yerleşim alanında 240 hane ikamet etmektedir. Bir büyümenin olduğu görülen bu yerleşim
yerinde yöre insanının depremden sonra başka yerlere pek fazla göç etmedikleri anlaşılmaktadır. Yalnızca
yaklaşık 3-4 hane Erzurum şehir merkezi, Aşkale ilçe merkezi ve İstanbul olmak üzere yaz ve kış
dönemlerinde mevsimsel olarak göç etmektedirler.
Ekonomik anlamda yerleşmelerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yoğun olarak gerçekleştirilmekte
olup, tarımsal faaliyetler arasında buğday, yulaf ve çavdar gibi ürünler en fazla ekilen tarım ürünleri olarak ön
plana çıkmaktadır. Hayvancılık ise daha çok büyükbaş hayvancılık şeklindedir. Nitekim Çayköy’de modern
çiftlik ve buna ek olarak yapılması planlanan büyük bir mandıra (Fotoğraf 4.) kırsal yerleşmede hayvancılığın
ekonomik açıdan gelişmesine imkan verecektir. Bu bakımdan her üç yerleşmede bulunan halk geçimini tarım
ve hayvancılık faaliyetlerinden sağlamaktadır. Bununla birlikte Serçeme Deresi ve DSİ sulama kanalının
(Kuzgun Barajı’ndan gelen) araştırma sahasında bulunması tarım arazilerine sulama suyu sağlanması
açısından büyük kolaylık sağlamıştır. Ayrıca köy halkı arasında mevsimlik olarak inşaat sektöründe
çalışanlarda olup, bu iş kolunda gençler çoğunluktadır. Diğer taraftan Tarım alanlarının eski yerleşim yerlerine
yakın olan yerlerde kalması ve yeni yerleşim yeri ile eskisi arasında yaklaşık birkaç yüz metreyle (Çayköy)
birkaç kilometre (Küçükgeçit ve Gelinkaya) arasında değişiyor olması insanların erişim konusunda sorun
yaşamasına neden olmuştur. Bunun neticesinde birçok mahalle sakini yeni modern yaşantıya ayak uydurarak
geçimlerini büyük ölçüde sağladıkları ekonomik faaliyetler arasında yer alan hayvancılık ve tarım
faaliyetlerinden uzaklaşmışlardır. Bunun neticesinde araştırma sahasından işlenmeyen tarım arazilerini
görmek de mümkündür.

Fotoğraf 4: Çayköy Mahallesinde Büyükbaş Hayvancılık Faaliyeti ve Modern Çiftlikten Görünümler
Bir diğer konu ise incelenen yerleşim yerleri arasında Gelinkaya ve Çayköy’de eskiden olmasına karşın
(köy bakkalı gibi) günümüzde hiçbirinde ticarethane bulunmamaktadır. Yalnızca Küçükgeçit’te bir bakkal
vardır. Genel olarak bu yerleşmeler Aşkale ilçe merkezi ve Erzurum şehir merkezine yakın olması nedeniyle
halk tüm ihtiyaçlarını belirtilen yerlerdeki iş yerlerinden, mağazalardan, toptancılardan vd., ticarethanelerden
karşılamaktadırlar. Diğer taraftan Gelinkaya’da okul ve sağlık ocağı eskiden varken, şimdi sağlık ve eğitim
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hizmeti veren herhangi bir kurum yoktur. Ayrıca öğrenciler için taşımalı eğitim yapılmaktadır. Çayköy’de
ilköğretim okulu bulunmakta olup, toplam 110 öğrenci ve 14 öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca sağlıkevi de
vardır ve bu kurumda 1 ebe görev yapmaktadır. Küçükgeçit’te ise ilkokul olmasına karşın sağlıkevi
bulunmamaktadır.
Ülkemizde kırsal yerleşmelerde sıkça karşılaşılan konut tipi bir takım coğrafi faktörlerin etkisinde
şekillenen ve bölgeden bölgeye değişiklik gösteren temini ile inşası nispeten kolay konutlar şeklindedir. Buna
göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde en sık karşılaşılan geleneksel kırsal konut tipi yığma şeklinde yapılan taş
veya tuğla ya da biraz daha modern olan betonarme konutlardır. Bunun neticesinde bölgede yaşanan yıkıcı
depremlerde en fazla can ve mal kaybı şüphesiz kırsal kesimdeki bu ilkel yapılarda meydana gelmektedir
(Şimşek, 2005: 2). Nitekim deprem sahasındaki köylerin formları, konut tipleri ve konutlarda kullanılan yapı
malzemeleri, büyük çoğunluğu çevreden temin edilen doğal malzemeler kullanılarak yapılmış olup, bölgenin
genel özelliklerini yansıtmaktadır. Konut tipleri ise; çoğunlukla düz çatılı, toprak örtülü, bitişik düzende ve
plansız olarak inşa edilmişlerdir. Ev ve eklentileri toplu haldedir. Geleneksel yapı tarzına göre, kısmen modern
diyebileceğimiz konut sayısı çok az olup, her köyde birkaç ailenin betonarme konutu bulunmaktadır. Bu
konutların bazıları oldukça geniş ve çok bölmeli olarak inşa edilmiş olup, 3-4 odalı konutlardır (Gök, Altaş
ve Zaman, 2007: 169-172). Ayrıca mali durumu iyi olan bazı ailelerin konutları, ailenin sosyal yaşantısına
cevap verebilecek büyüklükte ve ihtiyaç duyulan bölmeleri sahiptir. Bu ailelerin ahır, samanlık ve tandır evi
gibi eklentileri de mevcut olup, bu eklentiler bizzat meskenlerden ayrıdır. Mali durumu iyi olmayan ailelerin,
meskenleri ise daha ilkel olup, bütün eklentiler aynı çatı altında ve bitişik olarak inşa edilmiştir. Bu
meskenlerde dikkat çekici bir özellik evin tek bir odası olmasına rağmen, ekonomik faaliyetlere ilişkin
bölmelerin (ahır, samanlık, kiler ve tandır evi) varlığıdır (Gök, 2011: 76-77). Yukarıda da belirtildiği üzere
araştırma sahasında halen enkazı duran Küçükgeçit, halen eski yerleşim alanı kullanılmakta olan Gelinkaya’da
ve her ne kadar enkazı kalmasa da Çayköy’de yapılan mülakatlar neticesinde meskenlerde ve eklentilerde
kullanılan malzemelerin yakın çevreden ve dere yatağından toplanan taşlardan oluşması ve bu taşların toprak
harçla üst üste yığılarak dizilmesi, çatı (dam) kısmının ise toprak damdan oluşması aslında depremde ortaya
çıkan hasarlı, yıkılmış evler ve ahırların neden bu hale geldiğini açıkça gözler önüne sermektedir. İşte böyle
bir fiziki ortamda şiddeti büyük olmayan depremlerin yaşanması bile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal
felaketlere yol açmaktadır. Buna karşın yeni yerleşim yerindeki deprem konutları hiç şüphesiz eski konutlara
nazaran daha dayanıklıdır.
Araştırma sahasında yaşanan doğal afet sonrasında evleri yıkılan insanlar bir süre çadırlarda
kalmışlardır. Daha sonra planlı bir çalışma sonucunda yeni yapılan konutlar üç tip olarak yapılmıştır.
Konutların bir kısmı zemin katı ahır birinci katı mesken olmak üzere 2 katlı, bazıları sadece tek katlı mesken,
bazıları da tek katlı ahır şeklinde inşa edilmiştir (Gök, 2011: 82). Aşkale depreminin etkili olduğu yerleşim
yerlerinde 2071 konut, 1402 ahır hak sahipliğine karşılık, 1821 konut ile 1164 ahır inşa edilmiştir. Gerçi bir
kısım aileler belgeleri tamamlayarak ilgili kuruma teslim ettiğinden, bu aileler için de konut yapımı
öngörülmüştür (Gök, Zaman ve Altaş, 2007: 119). Gelinkaya’da 1963 yılında meydana gelen sel felaketinde
3 kişi hayatını kaybetmiş olup, 29 kadar insan afetzede olarak kayıt altına alınmıştır. İlk defa sel felaketi
nedeniyle Daphan Ovası mevkiinde yapılan 33 tek katlı konuta 1969 yılında taşınan afetzedeler olmasına
karşın halen eski yerleşim yeri aktif olarak mahalle sakinleri tarafında kullanılmaktadır. Daha sonra meydana
gelen deprem felaketinde ise 22 tek katlı konut yeni yerleşim yeri başta olmak üzere yeni mahalle ve aynı
zamanda eski yerleşim yerinde yapılarak afetzedelere borçlandırma yoluyla teslim edilmiştir. Diğer taraftan
Çayköy mahallesi eski yerleşim alanının Serçeme Deresi Vadisi’nde olması yerleşim açısından zeminin uygun
olmaması sebebiyle yeri değiştirilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5543 iskan kanunu
ile ilk aşamada 1981 yılında başlanan ve 1984 yılında taşınma işlemi tamamlanan yerleşmede 56 konut ve
2015-2016 yılları arasında yeni yerleşim alanında yapımı tamamlanan 39 adet tek katlı konut halkın
kullanımına sunulmuştur. 2004 yılındaki deprem de ise 16 kadar afetzede tespit edilmiş olup, bu afetzedeler
için AFAD tarafından yeni yerleşim yerinde 11 alt katı ahır ve üst katı konut, 3 tek katlı konut olmak üzere
toplam 14 afet konutu yapılmıştır. Depremde en fazla yıkımın ve can kaybının yaşandığı Küçükgeçit
mahallesinde ise 8 kişi hayatını kaybetmiş olup, birçok ev ve ahır kullanılamaz hale gelmiştir. Bu yerleşim
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yerinde ise 69 afet zede kayıt altına alınmış olup, afetzedeler için belirlenen yeni yerleşim yerinde 7269 sayılı
kanuna istinaden 67 konut yapılmış olup, bunlardan 33’ü alt kat ahır ve üst katı konut ile 34 adet tek katlı
konut inşa edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere bu konutlar resmi kurumlar tarafından yapılan
incelemeler neticesinde bazı olumsuz durumlar da olmakla birlikte, jeolojik ve jeomorfolojik açıdan daha
uygun, ulaşım kolaylığı bulunan ve nispeten de eski yerleşim alanlarına yakın alanlarda kurulmuştur.
Depremlerden sonra inşa edilen yerleşmelerde her şeyden önce, konutların inşası bir plan dâhilinde yapılmış
olup, konutlar belli bir düzene göre yerleştirilmiştir. Öte yandan, konutların bölümleri standart olup,
görüntülerinde bir uyum mevcuttur. Dolayısıyla, depremlerden sonra inşa edilen konutlar hem planlama
yönünden, hem de sosyal hayat bakımından geleneksel konutlardan daha üstün özelliklere sahiptir (Gök, 2011:
84-85). Ancak eski konutlar taş evlerden oluşmakta ve damları toprak dam şeklinde inşa edilmişlerdir. Bu taş
meskenlerin en önemli özelliği yazın serin ve kışın ise sıcak tutmasıydı. Oysa Erzurum gibi kış şartlarının ağır
geçtiği coğrafi alanlarda konutların özellikle de modern meskenlerin ısı yalıtımının olmaması ısınma
konusunda büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öte yandan, konutların bölümleri standart olup, görüntülerinde bir uyum mevcuttur. Dolayısıyla,
depremlerden sonra inşa edilen konutlar hem planlama yönünden, hem de sosyal hayat bakımından geleneksel
konutlardan daha üstün özelliklere sahiptir (Gök, 2011: 84-85). Aşkale depremlerinden sonra yapılan
konutların, bizzat mesken kısımları 99 m2 olup, son derecede modern, ailelerin sosyal hayatı için uygun ve
yeteri kadar bölmelere sahip bulunmaktadır. Bu yüzden, tek katlı olarak inşa edilmiş olan konutlar ideal
şartlara sahiptir diyebiliriz. Bu konutlar yeterli bölmelere sahip olduğu gibi, sosyal hayatın ihtiyaçlarına göre
ve çağın şartlarına uygun olarak düzenlenmişlerdir. Örneğin köy şartlarına göre modern sayılabilecek; mutfak,
banyo ve tuvalet bölmeleri bulunmaktadır. İki katlı konutlar ise 174 m2 olup, bizzat mesken kısmı yine aynı
plan dâhilinde yapıldığından, konutların bu kısmı uygun ve yeterlidir. Ancak, zemin katındaki ahır kısmı ile
samanlık yeri, yöredeki hayvancılık potansiyeline göre yeterli olmayıp, çok az sayıda ailenin ihtiyacına cevap
verebilecek büyüklüktedir. Müstakil olarak (63 m2) inşa edilmiş ahırlar da yine çok küçük ölçekli
olduklarından, hayvancılık faaliyetlerine çok elverişli değiller (Gök, 2011: 78).
Genel anlamda sosyo-ekonomik bakımdan kırsal yerleşmelerde tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle
ilişkili mesken tiplerinin olduğu dikkat çekmektedir. Nitekim meskenlerdeki oda bölümlemeleri ailelerin
sosyo-kültürel yapısına göre belirlenirken, eklentiler ise daha çok yörede gerçekleştirilen ekonomik
faaliyetlere göre şekillenmiştir. Bu yüzden meskenlerin eklentilerinde samanlık (merek), ahır, tandırlık,
kümes, kiler vs. gibi yapıları görmek mümkündür Oysa yeni konutlarda bu bakımdan büyük farklılıklar olduğu
tespit edilmiştir. Erzurum’da genel olarak yapılan afet konutlarının neredeyse tamamında ahır, samanlık,
kümes, depo, garaj ve diğer eklentiler bir kısmında düşünülmüş yahut eksik veya hiç düşünülmemiştir. Aslında
tarımsal fonksiyonu yüksek olan ova köylerinde ve araştırma sahasındaki afet konutlarında (Küçükgeçit)
planlanan alt kat ahır ve üst kat konut şeklindeki yapılar sağlık, kötü koku ve diğer birçok sakıncalı durumdan
dolayı doğru bir yapılaşma şekli değildir. Ayrıca bazı hane halklarının modern konutlara taşındıktan sonra
hayvancılık faaliyetlerini terk ettikleri görülmüştür. Konutların altındaki bu ahır ünitesi bazı aileler tarafından
depo, odunluk yahut oturma alanı olarak kullanılmaktadır. Alt katı hayvan barınağı olan konutlarda
düşünülmeyen bir diğer nokta ise hayvan sayısı fazla olan çiftçi ailelerinin hayvanlarını koyacak yeterli alana
sahip olmamalarıdır. Hatta birçok çiftçi aile yem saklama alanına dahi sahip değildir. Diğer taraftan alanın dar
olması hayvancılık açısından zorluk yaşanmasına neden olmaktadır. Hayvanlara ait dışkıların
depolanabileceği alanlar konutlara yakın olması sinek ve koku açısından büyük bir rahatsızlık meydana
getirmektedir.
Gelinkaya’da eski yerleşim yerindeki meskenler yapı malzemesi olarak daha çok taşın kullanıldığı ve
damının ahşap direkler ve üstünün ise toprakla örtülü olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca Erzurum’da yer alan
geleneksel meskenler genel itibarı ile Türk mesken mimarisinin izlerini açık bir şekilde taşımaktadır.
Öncelikle Türk mesken mimarisinin en önemli göstergelerinden olan plân elemanları; avlu, odalar, tandır evi
(aşhane, mutfak, ev), sofa gibi unsurların tamamı, geleneksel Erzurum evlerinde mevcuttur (Gök ve Kayserili,
2013: 184). Bu yapıyı eski evlerde görürken, modern çağımızda çatılar daha çok saç kullanılarak iki tarafa
eğimli olarak yapılmıştır. Bu meskenlerin yanında evle bitişik olan ahır gibi eklentiler mevcutken yeni
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yerleşim yerinde meskenler daha modern inşa edilmiş olup, betonarme yapılardan oluşmaktadır. Ahır ise
meskenden ayrı yerlerde sonradan eklenmiştir. Ayrıca eski meskenlerin içinde tandır, ocak, seki, kırlangıç
tavan gibi özellikler dikkat çekerken, belirtilen özellikleri yeni meskenlerde görmek mümkün değildir. Bu
yüzden mahalle sakinlerinin eskiye özlem duydukları gözlenmiştir (Fotoğraf 5.;Şekil1.).

Fotoğraf 5: Gelinkaya Mahallesi Eski Yerleşim Yerindeki Tarihi (Hicri 1318) Konuttan Görünümler

Şekil 1: Gelinkaya Mahallesi Eski Yerleşim Yerindeki Tarihi (1318) Meskene Ait Ev Planı (Mesken
Sahibi: İlhan Karadağ)
Eski bir köy yerleşmesi olan Çayköy mahallesinin yeni yerleşim yerine ait bazı özelliklere bakılacak
olunursa, her mesken için yaklaşık 750-800 m2 alan üzerine modern betonarme evler yapılmış olup, bugün bu
meskenlerin yaklaşık değeri 77 bin TL’dir32. Bu yeni meskenlerin eski meskenlerdeki eklentiler (ahır ve merek
gibi) bu yeni yapıların bir kısmında yapılmış bir kısmında yapılmamıştır. Yapılan bazı ahırlar ise Erzurum’un
fiziki ortam koşullarına pek uygun değildi. Yerleşim yerindeki halk geçimini tarım ve hayvancılık faaliyetleri
gerçekleştirerek sürdürdüğünden bu yeni meskenlerin yanına sonradan merek ve ahır gibi eklentiler
yapmışlardır. Bu eklentilerin büyük bölümü akarsu vadisindeki taşlar kullanılarak araları çamurla
doldurulmuş basit yapılardan ibarettir. Eski meskenler daha çok taş ve toprak meskenlerden oluşurken,
damları odun ve topraktan yapılmıştır.
Aşkale’de Kandilli-Aşkale Depremi olarak bilinen ve 24 Mart-25 Mart 2004 tarihlerinde ilki 5.1 ve
diğeri 5.3 şiddetinde olmak üzere meydana gelen iki deprem neticesinde belirtilen alanda çok ciddi can ve mal
AFAD tarafından yapılan konutlarda afetzedeler için % 100 kredi imkânı sağlanırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından yapılan konutlarda toplam konut maliyet bedelinin % 70 ila % 75 oranında kredi imkânı sunulmaktadır. Ayrıca AFAD
tarafından yapılan konutlar tek ve çift katlı olabilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan konutlar tek kat ve tek
tip şeklinde inşa edilmektedir. Yapılan konutlara sahip olan aileler borçlarını 10 yıl içerisinde ödemek zorundadırlar. Diğer
taraftan ilgili kurumlar tarafından beğenilmeyen konut planları kişilerin kendilerinin planlamasına da izin verilmekte olup, bunun
için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 46 bin TL’ye kadar destek verebilmektedir.
32
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kayıpları yaşanmış olmasına karşın Çayköy için yeni yerleşim yeri ve yeni betonarme yapılar depremin
vereceği zararı büyük ölçüde önlemiştir. Yine de zarar gören meskenler için ayrıca deprem konutları da
yapılmıştır. Ancak daha önce de belirtildiği üzere yeni meskenlerin yanına inşa edilen eklentilerde kullanılan
malzemelerin sel sularıyla taşınan yuvarlak taş ve aralarına doldurulan çamur harçtan oluşması birçok ahır
(40) gibi yapıların yıkılmasına ve çok sayıda büyükbaş hayvanın (30) telef olmasına yol açmıştır. Zamanla
sızan kar ve yağmur suları ile daha çok ağırlaşan ve ağaçları çürüyen ağır toprak çatı en küçük sarsıntıda
çökmektedir (Koday, 1995: 30). Nitekim mahalle sakinleri 2004 depreminde eski yerleşim yerinde olmaları
halinde daha büyük ölçekte can ve mal kaybının yaşanabileceğini belirtmişlerdir. Hiç kuşkusuz eski
meskenlerde kullanılan yapı malzemeleri de bu durumu destekler mahiyettedir. Ayrıca eski yerleşim
yerlerindeki meskenlerde tandır, merek ve samanlık gibi eklentiler varken günümüzde bu eklentilerin
olmaması köy yaşamında büyük bir kopukluk meydana getirmiştir. Ayrıca yeni yerleşim alanında eksik olan
eklentiler mahalle sakinleri tarafından yeniden yapılması neticesinde harcamaların artması ekonomik anlamda
halkın zorluk yaşamasına yol açmıştır (Fotoğraf 6.; Şekil 2.).

Fotoğraf 1: Çayköy’ün Yeni Yerleşim Alanındaki Modern Konutlardan Görünümler

Şekil 3: Çayköy’deki Yeni Meskene Ait Ev Planı (Mesken Sahibi: Binali Tolu)
Küçükgeçit mahallesinde ise yeni yerleşim alanı belirlenirken kamu arazisi üstüne yapılması kararı
alınmış ve yeni konutlar kamulaştırma işlemi yapılmadan zeminin uygun olarak analiz edildiği ve önceden
belirlenen kamu arazisine yeniden inşa edilmiştir. Yeni yapılan konutlar tek katlı ve çift katlı olmak üzere iki
tip inşa edilmiştir (Fotoğraf 7.; Şekil 3.). Birinci etapta inşa edilen tek katlı konutlar 19-20 bin TL’ye halka
taksitli olarak satışı gerçekleştirilmişken, iki katlı konutlar 60 bin TL’ye satılmıştır. İkinci etapta yapılan
konutlar ise mahalle sakinlerine 40 bin TL’ye satılmıştır. Halkın büyük bir çoğunluğu halen Devlet’e borçlu
durumda olup, tapularını alamamışlardır. Halkın borcun ödenmesi konusunda bir nebze olsun serbest
bırakılması yıllarca insanların borçlarını ödememesine yol açmıştır. Bu yüzden birçok aile halen borçlu olduğu
için tapularına kavuşamamıştır.
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Fotoğraf 1: Küçükgeçit Mahallesi Yeni Yerleşim Alanındaki Modern Konuttan Bir Görünüm

Şekil 3: Küçükgeçit Mahallesi’ndeki Yeni Meskene Ait Ev Planı (Mesken Sahibi: İlhan Karadağ)
SONUÇ
25 Mart 2004 tarihinde akşam saatlerinde 5.1 ve 28 Mart 2004 tarihinde sabaha karşı Aşkale (Erzurum)
merkezli 5.3 büyüklüğünde orta büyüklükte iki deprem olmuştur. Bu deprem neticesinde Aşkale, Ilıca, Çat ve
Erzurum şehri çevresinde kırsal yerleşmelerdeki konutlarda ve ahırlarda büyük tahribatlar ve aynı zamanda
can kayıpları yaşanmıştır. Bu bağlamda araştırmaya konu olan mahalle yerleşmeleri genel anlamda deprem
ve sel gibi doğal afetler neticesinde yeri değiştirilen yerleşmeler olup, bunlar arasında Gelinkaya’da ilk olarak
1963 yılında yaşanan sel felaketi (Tuzlu D. (Köyiçi D.)’nin yaz mevsiminde yol açtığı sel felaketi) ve daha
sonra üç yerleşim yerini de etkileyen 2004 yılında meydana gelen Aşkale depremi etkili olmuştur. Kısacası
dere yatağında yer alması ve sel tehlikesine karşı Gelinkaya 1963-1969, Çayköy 1981-1984 ve deprem
nedeniyle Küçükgeçit ise 2004 tarihlerinde yerleri değiştirilmiştir. Gelinkaya’da 1963 yılında meydana gelen
sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetmiş olup, 29 kadar insan afetzede olarak kayıt altına alınmıştır. İlk defa
sel felaketi nedeniyle Daphan Ovası mevkiinde yapılan 33 tek katlı konuta 1969 yılında taşınan afetzedeler
olmasına karşın halen eski yerleşim yeri aktif olarak mahalle sakinleri tarafında kullanılmaktadır. Daha sonra
meydana gelen deprem felaketinde ise 22 tek katlı konut yeni yerleşim yeri başta olmak üzere yeni mahalle
ve aynı zamanda eski yerleşim yerinde yapılarak afetzedelere borçlandırma yoluyla teslim edilmiştir. Diğer
taraftan Çayköy mahallesi eski yerleşim alanının Serçeme Deresi Vadisi’nde olması yerleşim açısından
zeminin uygun olmaması sebebiyle yeri değiştirilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5543
iskan kanunu ile ilk aşamada 1981 yılında başlanan ve 1984 yılında taşınma işlemi tamamlanan yerleşmede
56 konut ve 2015-2016 yılları arasında yeni yerleşim alanında yapımı tamamlanan 39 adet tek katlı konut
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halkın kullanımına sunulmuştur. 2004 yılındaki deprem de ise 16 kadar afetzede tespit edilmiş olup, bu
afetzedeler için AFAD tarafından yeni yerleşim yerinde 11 alt katı ahır ve üst katı konut, 3 tek katlı konut
olmak üzere toplam 14 afet konutu yapılmıştır. Depremde en fazla yıkımın ve can kaybının yaşandığı
Küçükgeçit mahallesinde ise 8 kişi hayatını kaybetmiş olup, birçok ev ve ahır kullanılamaz hale gelmiştir. Bu
yerleşim yerinde ise 69 afet zede kayıt altına alınmış olup, afetzedeler için belirlenen yeni yerleşim yerinde
7269 sayılı kanuna istinaden 67 konut yapılmış olup, bunlardan 33’ü alt kat ahır ve üst katı konut ile 34 adet
tek katlı konut inşa edilmiştir.
Araştırma sahasında yaşanan bu doğal afetler neticesinde yukarıda da belirtildiği üzere kırsal
yerleşmelerde meydana gelen yıkım ve can kayıpları yöre insanının derinden etkilemiştir. Afetzede olarak
yeni yerleşim yerlerine taşınan aileler yeni modern konutlarına kavuşarak yaşamlarını burada devam
ettirmektedir. Ancak yapılan tespitlere göre yeri değiştirilen yerleşim yerlerinde sosyo-kültürel yaşam ve
ekonomik yapıda hem olumlu, hem de olumsuz açıdan bir takım değişimler de tespit edilmiştir. Bu noktada
araştırmaya konu edilen yerleşim yerleri yeri değiştirildikten sonra hem felaketlerin vermiş olduğu sosyopsikolojik durum, hem yeni yerleşim yerinin doğurduğu olumlu ve olumsuz sonuçlar, hem de yeni yerleşim
yerindeki modern konutlar eski köy yaşantısından uzaklaşma anlamında sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
yapıda bir takım değişikliklere yol açmıştır. Bu noktada araştırma sahasında afetler nedeniyle yeri değiştirilen
yerleşmeler için yapılması gereken işlerden birkaçı da insanların kırsal yaşamdan uzaklaşmaması, göçlerin
önüne geçilmesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişimi açısından afet zedelerin desteklenmesi, alt ve
üstyapı eksiliklerinin giderilmesi, insanların sorunlarının çözülmesi büyük bir önem taşımaktadır.
Araştırma sahasında yeri değiştirilen mahallelerle ilgili yukarda belirtilen temel anlamda meydana
gelen değişimler özelde temiz su kaynakları temini, tarım arazilerinden uzak kalınması, köy yaşamından
modern yaşama geçiş, alt ve üstyapı eksiklikleri, yeni mesken alanları inşa edilmesi sorunu, yeni yerleşim
alanlarının zemin etüdü sorunu gibi birçok sorun yaşanmaktadır. Öncelikle yeni yerleşim alanları belirlenirken
öncelikle dikkate alınan konular ulaşım kolaylığı, zeminin durumu, yeni yerleşim alanının kolaylıkla inşa
edilebileceği uygun alanlar (hazine arazisi gibi) en fazla dikkat edilen unsurlar arasında olmuştur. Araştırmaya
konu olan yerleşim yerleri genel anlamda ana yol kenarına taşınmış olup, bu durum yerleşim yerlerinin ulaşım
açısından büyük kolaylıklar sağlamıştır. Eski konumlarına nazaran yeni yerleşim yerlerinin Erzurum-Erzincan
(Çayköy ve Küçükgeçit) ve Erzurum-Rize (Gelinkaya) karayolunun kenarında kurulması ulaşım açısından
büyük kolaylıklar sağlamıştır. Yeni yerleşim alanları genellikle ova düzlüğünde olması yerleşim alanlarının
oluşturulması açısından büyük kolaylıklar sağlamakla birlikte bir takım sorunların da yaşanmasında önemli
bir rol oynamaktadır. Erzurum ilinde görülen şiddetli kış şartlarında sürekli açık tutulan ana yollara yakın
konumdaki yerleşmeler ulaşım konusunda pek sorun yaşamamaktadır. Buna karşın yeni yerleşim alanları
belirlenirken insanların talepleri orta düzeyde dikkate alınmış olup, alınan kararlarda yöre insanının fikirlerine
daha fazla önem verilmeli ve dikkate alınmalıdır. Yeni yerleşim alanları için zeminin durumu pek dikkate
alınmadığı görülmektedir. Nitekim Daphan Ovası deprem bakımından zeminin gevşek yapıdaki alüvyon
depolarıyla örtülü olması yerleşmeye uygunluk açısından zaten riskli sahalardır. Bunun neticesinde yeni
yerleşim alanları belirlenirken aslında biraz aceleci davranıldığı anlaşılmaktadır. Belirlenen bu alanlar jeolojik
açıdan genel anlamda ayrılmamış Kuvaterner alüvyon araziler üzerinde kurulmuş olup, aynı zamanda aktif
fay yakınında yer almaktadır. Yeni yerleşim yerlerinin Daphan Ovası olarak nitelendirilen ve daha çok II. sınıf
tarım arazileri üzerine kurulmuş olması, hatta zemin özellikleri açısından eski yerleşim yerinden pek farklı
olmayan yeni yerleşim alanları halen doğal afetlerle yüzleşebilecek bir yerdedir. Bu bağlamda yeni yerleşim
alanları belirlenirken, doğal çevre koşulları bir nebze olsun göz ardı edilmiştir. Buna ek olarak yeni yerleşim
yerlerinin ova düzlüğünde olması bölge itibariyle kış mevsiminin soğuk ve uzun bir dönemi içine aldığı
düşünülünce soğuk rüzgârlara açık bir konumda olmaları kışın daha şiddetli hissedilmesine yol açmıştır.
Yeni yerleşim yerlerinde içme ve kullanma suyu sorunu yaşanması ve kanalizasyon sorunu en önemli
problemler arasındadır. Her ne kadar modern şekilde inşa edilmiş bir yeni yerleşim alanından bahsedilmiş
olunsa da, alt ve üst yapı eksiklikleri halen devam etmektedir. Başta kanalizasyon olmak üzere içme ve
kullanma suyu diğer yerleşim alanları yakınındaki kaynak sularından sağlanmaktadır. Nispeten su sorunu
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çözülmüş olmasına rağmen diğer altyapı eksiklikleri halen yöre insanının bireysel çabalarıyla çözülmeye
çalışılmaktadır.
Diğer taraftan yerleşim alanlarında halen tapularını almayan hane sahipleri bulunmaktadır. Bu noktada
Devlet tarafından borç ödenmesi konusunda bir nebze olsun rahat bırakılan halk, bu rahatlığın vermiş olduğu
sorumsuzluktan dolayı halen ödemelerini yapmamakta ve tapularını bu yüzden alamamaktadırlar. Bunun için
insanların bazı basit yaptırımlarla tapularını almaları için borçlarını ödemeleri noktasında teşvik
edilmelidirler. Yine Küçükgeçit mahallesinde yeni yerleşim alanında yeni meskenlere ihtiyaç olmasına karşın
iskan konusunda izin alınamaması ve gerekçe olarak yerleşim alanının bitişiğindeki parsellerin yerleşmeye
uygun olmadığına dair gerekçeler sunulması akıllara bazı sorular düşürmektedir. Şayet inşa edilen yeni
meskenlerin yakınında ve hatta bitişiğinde bulunan parseller yerleşmeye uygun değil ise tüm yerleşim alanının
yerleşmeye uygun olmadığı kanaati doğurmaktadır. Bu açıdan iyi bir fizibilite analizi yapılmalı ve çözümler
üretilmeli, şayet bir sorun var ise zaman kaybedilmeden veya daha büyük sorunlar ortaya çıkmadan müdahale
edilmelidir.
Diğer taraftan hiç kuşkusuz araştırma sahasındaki yerleşmelerin deprem ve sel felaketleri sonrasında
yaşanan can ve mal kayıplarına yönelik insanların gerek acılarının paylaşılması, gerekse yeni yerleşim
yerlerinin yapılmasında Devlet yatırımları büyük bir önem taşımaktadır. Uygun kredilerle insanlara ev tahsis
edilmesi bir nebze olsun yaraların sarılması ve insanların yeniden hayata tutunmaları açısından iyi bir gelişme
olmuştur. Bu bakımdan daha kullanışlı modern meskenlere kavuşmalarına rağmen köylüler eski evlerine ve
yerleşim yerlerine özlem duydukları anlaşılmıştır. Çünkü yöre insanının da ifade ettiği üzere daha çok eski
kırsal yaşam ve yerleşme dokusundan uzak yapay bir modern konut topluluğu birlik, beraberlik, yardımlaşma,
toplumsal yapı ve köy yaşamında var olan ruhun kaybolmasına yol açmıştır. Kısacası insanların eski yerleşim
alanındaki komşuluk ve toplumsal ilişkiler bağlamında yaşadıkları ilişkiler zayıflamış, yeni yerleşim alanında
kura usulüyle belirlenen konut yerleşimi insanlar arasında huzursuzluklara yol açmıştır.
Yeni meskenlerle alakalı da bazı sorunlar bulunmaktadır. Her ne kadar olumsuz bazı durumlar ortaya
çıksa da öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, yerleri değiştirilen köyler eski harabe görünümlerinden kurtulmuş
modern bir mahalle görünümüne kavuşmuşlardır. Ancak sorunlardan birisi konutlar inşa edilirken ahır ve
samanlık gibi eklentiler bazı yerlerde yapılmamıştır. Hayvancılık faaliyetinin buradaki köylülerin temel geçim
kaynağı olduğu dikkate alınırsa, ailelerin mağduriyeti daha iyi anlaşılacaktır. Bu belirtilen eklentilerin bazı
yerlerde afet konutlarında olmaması yöre insanına ekstra külfet oluşturmuştur. Diğer taraftan da planlı bir
yerleşim düzeni tasarlanmış olunması bu yeni eklentilerle yerleşim planında düzensizlikler meydana
getirmiştir. Burada bahsedilen konuyla ilişkili olarak üzerinde durulması gereken bir konu da tarım ve
hayvancılığın yeni yerleşim alanlarında azalması ve bazı aileler tarafından tamimiyle bırakılması ekonomik
açıdan sıkıntıların yaşanmasına yol açmıştır. İl genelinde istihdam konusunda yaşanan sorunlar neticesinde
Küçükgeçit gibi mahalle sakinleri arasında inşaat sektöründe çalışan gençler bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bu
durum göçü tetiklemektedir. Nitekim eski yerleşim alanında bulunan tarımsal arazilerden uzak kalınması da
bu arazilerin işlenmesi konusunda insanları pasifleştirmektedir. Ekonomik anlamda az gelir getirici ürünler
ekilmesi, hayvancılık açısından değerlendirilen yem bitkilerinin yoğunlukta olması da büyük bir sorun olarak
görülmektedir. Ovadaki yerleşim yerleri bu tarım arazilerinde daha çok arpa, buğday, yulaf ve yonca gibi yem
bitkilerinin ekip-biçme faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmektedirler. Bu bağlamda belirtilen yerleşim
alanlarının eski canlılığa ulaşmasında iktisadi anlamda tarım ve hayvancılık konusunda teşvik verilmesi
gerekmektedir.
Yine afetler nedeniyle kırsal kesimde yaşanan felaketlerde yasalar açısından da bazı eksiklikler vardır.
Bunlardan birisi de kırsal kesimler için deprem veya diğer doğal afetler konusunda yaşanabilecek felaketlerde
ortaya çıkacak mal ve can kayıplarına yönelik destek, sigorta (DASK), mühendislik hizmeti sunulması, kredi
ve önlem amaçlı konutların güçlendirilmesi, yapı denetimi ve diğer hususlarda kredi ve diğer yasal dayanaklar
açısından büyük eksiklikler bulunmaktadır. Ayrıca afet riski bulunan alanların izlenmesi, büyük risk taşıyan
meskenlerin önlem amaçlı boşaltılması ise doğal felaket öncesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne
geçilmesi açısından oldukça önemlidir.

101

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

Gelinkaya mahallesinde yaşanan sel felaketinden sonra yeni yerleşim alanına göç eden insanlar dışında
halen eski yerleşim alanında ikamet eden insanların varlığı ilerde muhtemel olarak yaşanabilecek benzer
felaketler neticesinde bu alanda uzun yıllardan beri hayatlarını sürdüren insanların zarar görmesi olasıdır. Bu
bağlamda olası sel felaketine karşılık eski yerleşim alanının boşaltılması yöre insanının mal ve can kaybı
yaşamaması adına oldukça önemlidir. Eski yerleşim yerindeki bu olumsuz ve belirsizliğin giderilmesi
açısından yerel yönetime büyük görevler düşmektedir. Özellikle eski yerleşim alanında yaşayan insanlara yeni
yerleşim yerlerinde yer tahsisi veya konut yapılarak düşük ve uzun vadede ödeme kolaylıkları sağlanması
şekelinde cazip fırsatlar sunulması yoluyla doğal afet riski taşıyan alanın tamamıyla boşaltılması
gerekmektedir.
Son olarak deprem ve sel felaketinin yer değiştirme olayında etkili olduğu araştırma sahasında dikkat
edilmesi gereken hususlar arasında yeni yerleşim alanında yapılan modern konutların depreme dayanıklı
olmasına dikkat edilmesi gerekir. Ülke genelinde kırsalda özellikle de birinci dereceden deprem bölgesi olan
ve aktif fayların yakınında bulunan, daha çok yığma taş ve çamur ile inşa edilen basit meskenlerde
güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Böylece deprem ve diğer doğal afetlerin yaşanması
halinde meydana gelebilecek can ve mal kayıpları bir nebze olsun önlenmiş olacaktır. Kırsal kesimlerde
eğitim seviyesinin düşük olması bu alalarda deprem konusunda halkın bilgilendirilmesini zorunlu hale
getirmektedir. Özellikle de deprem anında ve sonrasında izlenmesi gereken yolların öğretilmesi, depreme
karşı bina ve bina içlerinde güçlendirme çalışmalarının yapılması konularında halka eğitim verilmesi
gerekmektedir. Diğer açıdan Gelinkayası’nda halen sel felaketinin yaşandığı dere yatağındaki yerleşmeler
tamamen boşaltılmalıdır. Yeni konutlar yapılırken kırsal yaşam ile doğal, sosyal ve kültürel açıdan uyumuna
dikkat edilmelidir. Yeni yerleşim yerlerinde altyapı, yeni konut ve diğer yerel halkın talepleri en kısa sürede
giderilmelidir.
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Dr. Öğr. Üyesi Arif ATALAY33
FIKIH USULÜNDE BEYÂN’IN MAHİYETİ
THE NATURE OF THE BEYAN IN THE FIQIH PROCESS

ÖZ
Beyân Kur’ân-ı Kerîm 'in ve sünnetin ilgi alanına giren müşterek konulardan biridir. Beyân terimini,
Şâfiî’nin er-Risalesinden günümüze kadar birçok eserde önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Bu
makalede beyân teriminin; tanımı, çeşitleri ve önemli bir illetlendirme yöntemi olduğu ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Bir şeyi beyândan kastedilen, o şeyden maksat ne ise o olduğunu açıklamaktır. Maksadı
açıklamada fiil sözden önce gelir. Fiili delaletin akılla ilgisi vardır, değişme ve ihtimal söz konusu değildir.
Sözle delalet konum itibariyle değişir veya ihtimal içermez.
Bu sebeple; “haber görme gibi değildir”, denilmiştir. Beyân; fiilen, sözle, hatta sukutla da olsa muradı
açıklayan şeydir. Bazı âlimler beyânı delil olarak kabul ederken bazıları da delilden hâsıl olan ilim olarak
tanımlarlar. Beyân İlmi Fıkıh Usulü kitaplarında genel itibariyle; “Beyân-ı Takrir, Beyân-ı Tefsir, Beyân-ı
Tağyir, Beyân-ı Zaruret ve Beyân-ı Tebdil yani nesih” olmak üzere beş ana başlık altında ele alınmaktadır.
Makale; özet, giriş, üç bölüm ve sonuç kısımlarından meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beyân, Fıkıh Usulü, illet, zaruret, tebdil, tağyir.

ABSTRACT
The Beyân is one of the common topics that are of interest to the Qur'an and Sunnah. We can see that
the terminology of the word has an important place in many works as far as the day-to-day from Shafi'i erRisale. But we considered together with the beyân of the varieties will be subject to an independent study
reveals that it has significance far. The term beyân in this article It has tried to put forward that description,
varieties and prove method. In the simplest case, the verb comes before the verb.
Therefore it is said like; “it is not like seeing news”. Some scholars says; removing the thing from the
closed position to the open position and in matters that need to be defined, the thing that is known by itself.
Apart from these cases It is handled like “Beyân-ı Takrir, Beyân-ı Tefsir, Beyân-ı Tağyir, Beyân-ı Zaruret and
Beyân-ı Tebdil so naskhi” under five headings in fiqh boks.
Keywords: Beyân, fiqh procedure, averment, necessity, changing, tağyir.
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OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ; Osmaniye/TÜRKİYE.
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GİRİŞ
Bir konuyu anlamak için her şeyden önce o konunun ait olduğu dilin özelliklerini anlamanın gerekliliği
açıkça bilinen bir husustur. Ancak dili anlamanın ne olduğu sorusu son derece karmaşık ve birbirleriyle zıt
kutuplardaki teorilerin oluşumuna yol açmaktadır. Bunun en temel nedeni dilin, kendisini anlamak isteyen
düşünce için bir hareket noktası oluşturmasıdır.34 İşte bu hareket noktasında bize yardımcı olacak olan
metotların başında da beyân ilmi gelmektedir.
Bu hareket noktasının başlangıç yerleri de insanların dini inançları, ibadetleri ve uygulamaları olan
toplumsal tezahürlerdir. Buna bağlı olarak her toplumun kendi inanç sistemini düzenleyen birtakım kaynakları
bulunmaktadır. Müslümanların da inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini aldıkları iki önemli ana kaynakları vardır.
Bu kaynaklar Kur’ân-ı Kerîm ve sünnettir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’i 35اس
ِّ َّ ; َهذَا َب َيانٌ ِّللنo, insanlar için bir
açıklamadır, buyurarak insanların anlaması için göndermiştir. Buna bağlı olarak insanların kulluk görevini
yerine getirebilmesi için Kur’ân-ı Kerîmi ve Kur’an’ın mücmellerini açıklayan beyânı olan Resülullah’ın
sünnetini iyi anlamaları gerekir. Bu da tefsir ve fıkıh kaynaklarının doğru anlaşılması ve açıklanmasına
bağlıdır. Çünkü gerek Kur’an’da ve gerekse hadislerde; “hakikat, mecaz, kinaye, âmm, hâs, müşterek, hafî,
müşkil, mücmel, müteşabih” gibi lafızlar bulunmakta, tevile müsait ifadeler içermektedir.
Bu ifadelerin sağlıklı olarak anlaşılması için, bunları düzenleyen bir araç ve metoda ihtiyaç vardır.
Aksi takdirde Müslümanlar arasında ciddi anlayış ve uygulama farklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Günümüzde meydana gelen birçok istismar ve yanlış yönlendirilmenin kaynağını da beyân ilminin yeterince
gündemde olmamasından kaynaklanmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı fakihlerimiz, bu alanda gayret
göstermişler ve birçok usul eseri yazmışlardır.
1.
BEYÂN İLMİNİN TARİHÇESİ
Arap hukukçular; beyân lafzı ile Kur’an ve hadiste mevcut olmakla birlikte mana itibariyle
açıklanmaya ihtiyaç hissettiren metinlerin açıklanıp ortaya konulması için müracaat olunan her şeyi
kastetmektirler.36
Beyân kelimesini belagat bakımından ilk olarak Câhiz’dir (v. 255/869) ele almıştır. Câhiz’in, belagatın
çeşitlerini zengin örneklerle anlattığı eserine “el-Beyân ve’t-tebyîn” adını vermiştir. Beyân ve tebyin arasında
ince bir fark vardır. Beyân lafız ile ilgili olan hususlar için, tebyin de mana ile ilgili olan hususlar için kullanılır.
Câhiz, meânî ve bedî‘ ilimleri kapsamındaki konuları da adı geçen kitabında işlemiştir.37
İbn Haldun (v. 808/1406) ilimlerin aslı ve anasının dört kitaptan ibaret bulunduğunu, bunların başında
da el-Beyân ve’t-tebyîn’in olduğunu belirtmektedir. Belâgat İlmi alanında ilk eserin el-Beyân ve’t-tebyîn
olduğunu söylersek bu zincirin son halkalarından birinin de Kazvinî’nin (v. 739/1338) “Telhisü’l-Miftâh”ı
olduğunun kabul edilmesinin gerekliliğini vurgulamştır.38
Câhiz ile başlayıp, Kazvinî ile son şeklini alan bu ilim, bundan sonraki nesillere çok zengin eserler
bırakmıştır. Büyük bir belâgat nazariyatçısı olan Cürcânî de (v. 471/1078-79) Câhiz’den etkilenmiş
eserlerinde ondan nakiller yapmıştır. Cürcânî, beyân ağırlıklı konuları Esrârü’l-belâğa adlı kitabında ortaya
koymaya çalışmıştır. Cürcânî’nin bu eserini ve meânî ile ilgili iki eserini Nihâyetü’l-i‘câz fî Dirâyeti’l-i‘câz
adıyla toplayan Fahrettin Râzî, (v. 606/1209) eserinin hemen baş tarafında beyân konularına yer vermiş ve
işleyip geliştirdiği bu konularla Sekkâkî’yi (v. 626/1229) etkilemiştir.39

*Yrd. Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, arifatalay@osmaniye.edu.tr
34
Burhanettin Tatar, Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, Ayrımların Eşiğinde Anlama, Ankara 2004.
35
Âl-i İmrân 3/138.
36
Râzî, Fahrettin Muhammed b. Ömer, Nihâyetü’l-i’câz, Beyrut 1985, s. 87.
37
Râzî, a.g.e, s. 87.
38
Râzî, a.g.e, s. 87.
39
Râzî, a.g.e, s. 88.
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2.
BEYÂN İLMİNİN TANIMI
Bir şeyi beyândan kastedilen, o şeyden maksat ne ise o olduğunu açıklamaktır. Maksadı açıklamada
fiil sözden önce gelir. Fiili delaletin akılla ilgisi vardır, değişme ve ihtimal söz konusu değildir. Sözle delalet
konum itibariyle değişir veya ihtimal içermez. Bu sebeple; 40ْس ا ْل َخبَ ُر كَا ْل ُمعَا َينَ ِّة
َ “ لَيhaber görme gibi değildir”,
denilmiştir. Resülullah’ın Hudeybiye senesinde kendisi tıraş olmadan önce sahabeye tıraş olmalarını
emretmesine rağmen sahabenin tıraş olmayışları, daha sonra Rasulullah, tıraş olunca da sahabenin de derhal
tıraş olmaları fiili beyânın kavli beyândan önce olması konusunda önemli bir örnektir.
Beyân’ın sözlük anlamı ve terim anlamı arasında ciddi bir fark olmamakla birlikte kullanıldıkları
alanlar bakımından önem kazanmaktadırlar. Bu durumun aşağıdaki tanımlamalarda da anlamını bulduğunu
görmek mümkündür.
2. 1. Sözlük Anlamı
Bir kelimeyi bir tek anlamla sınırlandırmak mümkün değildir. Aynı kelimeye zamanın ve örfün hatta
kültürel düzeyin değişip tekâmül etmesine göre bir birine yakın birkaç anlam yüklenebilir. Bu durum “beyân”
için de geçerlidir.
Beyân; kendisiyle delaletin tam olduğu şey olarak tanımlanmıştır. Açık oldu manasını ifade eden َبَان
fiilinden gelmektedir. Tebyîn sözünde hem izah hem de vuzuh, tebeyyün sözünde ise açıklık ve zahir olma
anlamları bulunmaktadır. Şu halde beyân açıklık ve zahir olma anlamlarındadır.41 Beyânın maksadı ifsah ve
izhâr etmektir. Beyân, Şârih’in açıklamasına göre vuzuh ve zuhur manasında isim olarak kullanılır.42
Beyân sözlükte; “ortaya çıkmak, açık seçik olmak, açıklamak, anlaşılır hale getirmek” anlamlarına
gelir.43 Kitap ve sünnet arasındaki müşterek konulardan olan; İzhar etmek, açık-seçik olmak anlamlarına gelen
beyân zuhur etmek anlamında da kullanılmaktadır.44
Bu anlamlar karşılığını gerek Kur’ân-ı Kerîmde ve gerekse Rasulullah (s.a.v)’in sünnetinde birçok
yerde karşılığını bulmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm insanlara anlaşılması için45, Rasulullah (s.a.v) de tebliğ46 ve
tebyîn47 edici olarak gönderilmiştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîmde ُعلَي َنا بَيَانَه
َ  ;ث ُ َّم إنSonra şüphesiz onu açıklamak
48
da bize aittir , buyurulmak suretiyle her şeyin başlangıcının beyânla olduğu vurgulanmaktadır.
2. 2. Terim Anlamı
Beyân; fiilen, sözle, hatta sukutla da olsa muradı açıklayan şeydir. Beyânın maksadı izahtır. Bazı
âlimler beyânı delil olarak kabul ederken bazıları da delilden hâsıl olan ilim olarak tanımlarlar.49 Kimileri de
beyân; şeyi kapalılık konumundan açıklık konumuna çıkartmaktır, tanımaya ihtiyaç duyulan konularda,
kendisiyle tanımanın meydana geldiği şeydir,50 şeklinde ifade etmektedirler. Bu durumda beyân’ın tanımını
yaparken sadece sözleri değil aynı zamanda davranış ve tutumları da dikkate almak gerekir. Yerine göre bir
gülümseme, bir kaş göz işareti51 de beyân olabilmektedir. Farklı toplumların farklı kültürleri bulunmaktadır;
beyânın terim anlamını ortaya koyarken bunları da dikkate almak gerekir.
bk. Mevsılî, Ebü’l-fazl Mecdüddin Abdullah b. Mahmûd b. Mevdud, el-İhtiyar li ta’lîli’l-muhtâr, İstanbul 1951, II, 92.
Bilgegil, M. Kaya Edebiyat Bilgi ve Terimleri, Ankara 1980, s. 125.
42
Mütercim Asım, Kâmus Tercümesi, İstanbul 1305, IV, 567.
43
Ebü'l-Feyz Murtaza Muhammed b. Muhammed b. Muhammed Zebîdî, Beyân Maddesi, Tâcü'l-arûs min cevâhiri'l-Kâmûs, Mısır
1306; Alaüddin Abdülazîz b. Ahmed b. Muhammed Abdülazîz el-Buhârî, Keşfü’l-esrâr, Kahire 1307, III, 107; Mustafa b.
Karahisârî Ahterî, Beyân Maddesi, Ahteri Kebîr, İstanbul 1311.
44
Muhammed b. Feramuz b. Ali Mollah Hüsrev, Mir’atü’l-usul fî Şerhi Mirkâti’l-vusul, İstanbul 850, s. 152; Ali Haydar Efendi,
Usulü’l-fıkıh Dersleri, İstanbul 1326, s. 153.
45
Âl-i İmrân 3/138; Yusuf 12/2; en-Nahl, 16/89.
46
el-Mâide 5/99; er-Ra‘d 13/40; en-Nûr 24/54.
47
en-Nahl 16/44, 64.
48
el-Kıyâme 75/19.
49
Molla Hüsrev, s. 153.
50
Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed b. Ahmet et-Tûsî Gazzâlî, el-Müstesfa min İlmi’l-usûl, (trc. H. Yunus Apaydın, Kayseri
1994, II, 26.
51
Hümeze, 104/1.
40
41
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Beyân, asılları bakımından aynı, fiiller bakımından farklı olan manaları içine alan bir isimdir.52 Beyân,
fiilen olsun sözle olsun muradı açıklayan şeydir.53 Manadaki kapalılığı giderip ona muhatabın anlayacağı
biçimde açıklık kazandırmaktır.54 Beyân’ın tanımı yapılırken maksadın açıklanması, araştırılan sonuca doğru
bir biçimde ulaştıran delil ve delilden elde edilen bilgi veya sonuç gibi üç esas etrafında tarifler yapılmıştır.
Hanefi usulcülerin çoğu ve İmam Şâfiî maksadın açıklanmasını esas almışlardır.55
Beyân bir sözden veya fiilden maksat neyse o söze, o fiile bağlı bir söz veya fiil ile izhar ve ilâm
etmekten ibarettir.56 Buna göre beyân; söz, fiil ve sukuttan her biri ile olur. 57 Sözün beyân olduğunda ittifak
vardır. Fiilin beyân olması da aklen ve naklen sabittir. Resülullah’ın س َك ُك ْم
ِّ  ُخذُوا عَنِّي َمنَاhadisinde olduğu gibi
58
emir buyurmalarıylarında da bu durumu görmemiz mümkündür. Bir tanımlama yapılırken kullanılan ifadeler
söz ile yapılan beyânı, Peygamber Efendimizin saçlarını kesmek suretiyle sahabeye örnek olması fiil ile
yapılan beyânı ifade eder. Resülullah’ın kendisine sorulan sorulara veya ashabından gördüğü hareketlere karşı
susarak mukabelede bulunması zımni bir muvafakattir ki bu da sukutla yapılan beyânı tanımlamaktadır.59
Bu tanımlamaya göre beyânı aşağıdaki şekliyle kısımlara ayırıp ele almak daha anlaşılır ve uygun
olmaktadır. Zira yukarıda da ifade ettiğimiz gibi şartlara ve kendisini çevreleyen durumlara göre beyân
değişiklik göstermektedir.
3. Beyân İlminin Çeşitleri
Beyân bazen Allah tarafından doğrudan doğruya açık olarak ifade edilen, mücmel olmayan sarih
emirlerdir. Bu tür beyân, açıklamaya ihtiyaç duyup duymama bakımından kendi içerisinde ikiye ayrılır:
a) Çok açık bir şekilde anlaşılan ve ek bir açıklamaya gerek duymayan beyânlar ilk gruptandır. Mesela;
“…Umre ile haccı birlikte yapan kimse kolayına gelen bir kurban kessin… Bulamayan ise, hacc günlerinde
üç gün, memleketine döndüğünde de yedi gün oruç tutsun. Bu tam on gündür…”60 ayetinde, üç ile yedinin
toplamının on edeceği belirtilmek suretiyle, ifadeye daha fazla açıklık kazandırılmıştır. Bu gruba giren
beyânlar, ayrıntıya girmeksizin bazen tek başlarına, bazen de birindeki kapalılığın ötekindekiyle giderilmesi
suretiyle, hiçbir ek açıklamaya gerek duymayacak mahiyettedir.
b) “Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin ve
topuklara kadar da ayaklarınızı…”61 ayetine göre zikredilen uzuvları en az bir defa yıkamak farzdır. Hz.
Peygamber (s.a.v) bu uzuvları üçer defa yıkayarak, üçer defa yıkanabileceğini göstermiş ve “ateşte yanacak
topuklara ne yazık!” diyerek de abdest alırken çıplak ayakların meshedilemiyeceğini, yıkanmasının
gerektiğini açıklamıştır. Nisa suresinin 11. ve 12. ayetlerinde mirasın ancak borç ve vasiyet yerine getirildikten
sonra taksim edilebileceği belirtilmiş, Hz. Peygamber (s.a.v) de vasiyetin, malın üçte birini geçemeyeceğini
açıklamıştır. Bu gruba giren beyân esas itibariyle açık olup başka bir açıklamaya gerek duymamakla birlikte,
bazen bunlara bir detay açıklaması eklenebilir.62
Bu durumlar dışında Beyân İlmi Fıkıh Usulü kitaplarında genel itibariyle; “Beyân-ı Takrir, Beyân-ı
Tefsir, Beyân-ı Tağyir, Beyân-ı Zaruret ve Beyân-ı Tebdil yani nesih” olmak üzere beş ana başlık altında ele
alınmaktadır.63

Muhammed b. İdris eş-Şâfiî‘, eRisâle, trc. Abdulkadir Şener/İbrahim Çalışkan, Ankara 1996, s. 14.
Mollah Hüsrev, s. 153.
54
İbrahim Kâfi Dönmez, Beyân, DİA, İstanbul 1992, VI, 23.
55
Mollah Hüsrev, s. 153; Dönmez, VI, 24.
56
Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslâmiyye ve Istılâhâtı Fıkhıyye Kâmusu, İstanbul 1986, I, 95.
57
Mollah Hüsrev, s. 153.
58
Mollah Hüsrev, s. 153.
59
Sava Paşa, İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüt, trc. Baha Arıkan, Ankara 1956, II, 150.
60
el-Bakara 2/196.
61
el-Maide 5/6.
62
H. Yunus Apaydın, Marife, Nasları Anlamada Yetki ve Yöntem Sorunu, Mayıs Konya 2002, s. 15, 16.
63
Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl es-Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, Beyrut 1973, II, 27; Mollah Hüsrev, s. 155; Bilmen, I,
95.
52
53
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3. 1. Beyân-ı Takrir
Mecaz veya husus ihtimallerine açık olan sözlerden bu ihtimalleri ortadan kaldırarak anlamı
güçlendiren açıklamalardır.64 Böylece sözün mecaza olan ihtimali başka bir şey ile ortadan kaldırılarak o
sözün bir hakikat olduğu ortaya çıkar. Şöyle ki; 65 و ال طائر يطير بجناحيهayetinde geçen  طائرisminin hakiki
anlamında kullanıldığını, mecaza ihtimali olmadığını yine aynı ayette geçen  ِّب َجنَا َح ْي ِّهifadesi beyân etmektedir
ve bu bir beyân-ı takrirdir.66 ير بِّ ِّه َّمتِّ ِّه
ُ  فُ ََلنٌ يَ ِّطfilan gayretinden uçuyor, cümlesinde de mecaz anlamı ortadan
kaldırmak için  بجناحيهkelimesiyle tekit edilmiştir.67
Bu tür beyân aynı zamanda sözdeki hususa olan ihtimali ortadan kaldırarak sözün “âmm” bir ifade
olduğunu ortaya çıkartır. Kur’ân-ı Kerîmde geçen;68 فسجد المَلئكة كلهم اجمعونayetindeki “ ال َم ََلئِّ َك ِّةâmm” bir
lafızdır.  ُكلُّ ُه ْمifadesiyle tahsis ihtimali kalkarak bu isimdeki âmmlık devam etmektedir, َ اَجْ َمعُونifadesi de tefsir
mahiyetindedir. Böylece ihtimalleri ortadan kaldıracak bir şey ile maksadı ortaya koymak Beyân Takrirdir.69
3.
2. Beyân-ı Tağyir
Sözün başlangıcındaki maksadın, sözün başlangıcının gereğinin ne olduğunu söze bitişik başka bir söz
ile tağyir etmek, değiştirmektir. Böylece ilk sözden asıl maksadın ne olduğu açıklanmış olur. Yani sözün
sonundaki ifadeyle sözün başlangıcındaki ifadenin neyi gerektirdiğinin ortaya konulup anlamın
değiştirilmesiyle Beyân-ı tağyir gerçekleşmiş olur.70
Beyân-ı Tağyir, daima tağyir ettiği söze muttasıl/bitişik olur, ondan ayrılmaz ve hitap vaktinden
sonraya bırakılmaz, yani farklı sözlerde zikredilmez. Çünkü beyân-ı tağyir ile tağyir edilen söz bir tek
kelamdır, birbirine muttasıl olmalıdır.71 “Tahsis, istisna, şart, sıfat, gaye ve bedel” beyân-ı tağyir
çeşitlerindendir.72
a. Tahsis
Tahsis, âmm bir lafızdakilerden bazılarını azlık bildiren bir söz ile kasretmektir. Bu da hakikaten ya
da hükmen olur.73 Hanefîler tahsis delilini beyân-ı tağyir kabul ederken Şâfiîler tahsis delilini beyân-ı tefsir
olarak kabul ederler.74
الر َبا
ِّ  َوأ َ َح َّل هللاُ البَي َْع َوح ََّر َم75 ayetindeki sözün başındaki  َوأَ َح َّل هللاُ ال َب ْي َعalışverişi helal kıldı umum ifadesi;
sözün sonundaki الر َبا
ِّ  َوح ََّر َمfaizi haram kıldı ifadesiyle içine faiz giren alış verişlerin hepsini haram kılmıştır.
Helallik haram kılmayla tağyir edilmiş, değiştirilmiştir.76
Sünnet ile tahsisin caiz olması için sünnetin mütevatir veya meşhur olması gerekir, böyle bir durumda
haber-i vahid’e itibar edilmez. Resülullahın savm-ı visalden nehyedip sonra kendilerinin savm-ı visal
yapmaları bu türdendir.77
Hanefîler tahsisin âmm ile birlikte olması halinde beyân-ı tağyir olarak, âmmdan sonra gelmesi ve
tarih itibariyle de âmmdan sonra olması halinde ise kısmi nesih olarak değerlendirirler.78

Mollah Hüsrev, s. 155; Ali Haydar Efendi, s. 277.
el-En’am 6/38.
66
Pezdevî, III, 106; Serahsî, II, 28; Mollah Hüsrev, s. 156; Bilmen, I, 95.
67
Mollah Hüsrev, s. 156.
68
el-Hicr 15/30.
69
Pezdevî, III, 106; Serahsî, II, 28; Mollah Hüsrev, s. 156; Bilmen, I, 95.
70
Ali Haydar Efendi, s. 278; Mahmûd Esad b. Emin, Telhis Usûlü’l-fıkıh, İzmir 1313, s. 278.
71
Bilmen, I, 97, 98; Mahmûd Esad b. Emin, s. 279, 280; Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü, İstanbul 1988, s. 242.
72
Ali Haydar Efendi, s. 278; Mahmûd Esad b. Emin, s. 278.
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Serahsî, II, 29; Molla Hüsrev, s. 345.
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b. İstisna
İstisna,  إِّالgibi bir edatla ilk cümlenin hükmünden bazı fertlerinin dışarıda bırakılmasına denir. Hükmün
dışarıda bırakılan fertlerine müstesna, hükme dâhil olan fertlerine müstesna minh denilir. Mecnun ve çocuklar
hariç her insan mükelleftir; cümlesindeki her insan mükelleftir sözü müstesna minhtir, mecnun ve çocuklar
hariç sözü ise müstesnadır. Burada âmm bir lafız olan her insan sözü takyid edilerek beyân-ı tağyir olmuştur.79
Müstesna ve müstesna minh cins bakımından aynı olurlarsa buna; istisna-i muttasıl denilir. Kasırların
hibesi hariç her hibe caizdir, cümlesi buna bir örnektir. Müstesna ve müstesna minh farklı cinslerden olduğu
zaman istisna-i munkatı olur. Her hibe caizdir, gasp müstesna, cümlesinde her hibe müstesna minhtir, gasp
ise müstesnadır ve her ikisi de farklı cinslerdendir.80
c. Şart
Bir işin meydana gelmesini, diğer bir işin meydana gelmesine bağlamaya şart denilir. 81
Talakın meydana gelmesi için boş ol sözü bir sebep ve illettir. Fakat bir kimsenin eşine; filan yere
gidersen benden boş ol derse bu sözü bir şart cümlesidir. Şart gerçekleşmedikçe talak da meydana
gelmeyecektir. Bu cümlede benden boş ol mutlak sözü filan yere gidersen sözüyle takyit edilerek beyân-ı
tağyir yapılmıştır.82
d. Sıfat
Âmm bir lafız belirli bir vasıf zikredilerek takyit ve tağyir edilebilir. Bir kimsenin; bu akarın gallesini
fukahadan olan fakirlere vakfettim; sözünde fukahadan sıfatı bir beyân-ı tağyirdir. “Bu akarın gallesini
fakirlere vakfettim,” sözününü takyid ve tağyir ederek vakfın fukahadan olma vasfını haiz fakirlere ait
olduğunu bildirmiştir.83
اكرم بني تميم الطول, Beni Temimin uzunlarına ikram et; denildiğinde kısalar bunun dışında tutulur.
Hâlbuki kısalarda “Beni Temimin” içinde bulunur.84
ْ اكرمهم الى, oraya girene kadar yardım et sözünde bir gaye mukabilinde tağyir vardır.85 Şu
أن يدخلوا
fakirlere bu ayın sonuna kadar yardım et; denildiğinde bu ayın sonuna kadar sözü bir gaye olarak şu fakirlere
yardım et sözünü takyit etmiş olur. Bu da bir beyân-ı tağyirdir.86
e. Bedel
Kelamın başındaki ifadenin kelamın sonundaki ifadeyle tağyir edilmesine bedel denir. اس
َ َِّو ِّلِل
ِّ علَى ال َّن
87ا
َ
ْ
ْ
َ
َ
سبِّيَل
َ ِّ َو ِّلِلkavli her insana haccın farziyetini ifade
َ ستَطا
ِّ  ِّح ُّج البَ ْيayetinde baş tarafta ت
ِّ اس ِّح ُّج ال َب ْي
ْ ت َم ِّن ا
َ ع إِّل ْي ِّه
ِّ على ال َّن
َ
َ
َ
eder. س ِّبيَلا
ه
ي
ل
إ
ع
ا
ط
ت
س
ا
ن
م
ifadesi
ise
bir
bedel-i
ba’zdır
ve
kelamın
başındaki ifadeyi tağyir etmiştir. Hac yapma
َ
ْ
ِّ
ْ
َ
ِّ
ِّ َ
kudretine sahip olanlara haccın farz olduğunu ifade ederek âmm bir ifade olan insanlara haccetmenin
farziyetini tağyir etmiştir.88
4. Beyân-ı Tefsir
Beyân-ı Tefsir, kendisinden önceki kısmın gizli kalan tarafını açıklamak,89 kendisinde kapalılık
bulunan bir hususu açıklığa kavuşturmaktır. Mücmel, müşterek, müşkil, hafâ gibi lafızlar manası açık olmayan

Mollah Hüsrev, s. 160; Bilmen, I, 97, 98; Mahmûd Esad b. Emin, s. 279, 280; Atar, s. 242.
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81
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87
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lafızlardır. İşte bu lafızlardan ne kastedildiğini bir söz veya fiille açıklamaya beyân-ı tefsir denilir.90 انت بائن
diyen bir kimse,  عنيت به الطَلقbununla talakı kastettim, demesiyle beyân-ı tefsir yapmış olur.91
Beyân-ı tefsirin dikkate alınması gereken özelliklerinden birisi de kelama bitişik veya ayrı
olabilmesidir. Beyânın maksadını açıkladığı kelamdan ayrı olması, tarih itibariyle ondan sonra gelmesi, onu
beyân olmaktan çıkarmaz. Mütekelliminden bazı fakihlere göre; müşterek, mücmel gibi manaları kapalı
lafızdan sonra beyân gelmez. Hanefîler bu iddialara şöyle cevap verirler: “ İnsan, mücmel gibi bir lafız gelince
ona inanacak ve onun açıklamasını bekleyecek, açıklandıktan sonra da onunla amel edecektir. Nitekim namaz,
oruç, zekât ile ilgili hitaplarda böyle olmuştur. Onları Peygamber Efendimiz açıklamıştır.”92
4.
1. Mücmel
Mücmel, iki anlamdan biri için uygun olan ve anlamı, ne dilin vaz‘ı sebebiyle ne de kullanım örfü
sebebiyle belirginleşmeyen lafızdır.93
94َ َ
صَلة
َّ  َوأَقِّي ُمواْ الayetinde  الصَلةlafzı mücmeldir. Peygamber Efendimiz bunu kendi fiilleriyle izhar
َّ ْ َوآت ُواayetinde
ederek, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılınız, buyurmuştur. Yine aynı şekilde 95َالزكَاة
zekât mücmeldir, bu mücmellik;  ;هاتوا ربع اموالكمmallarınızın kırkta birini zekât veriniz, hadisiyle açıklanmıştır.
Burada peygamber Efendimizin fiil ve sözleri beyân-ı tefsirdir.96
4. 2. Müşterek
Müşterek, tek lafzın iki farklı anlama gelebilecek özellikte olmasıdır. 97صنَ ِّبأَنفُس ِِّّهنَّ ثََلَثَةَ قُ ُر َوء
ْ َوا ْل ُم َطلَّقَاتُ َيت َ َر َّب
ُ
ayetinde  ق ُر َوءlafzı müşterek bir lafızdır. Eş sesli olan bu kelime “ hayız” ve “tuhûr” manalarını ifade
etmektedir. Ancak  دع الصَلة ايام اعقرائكhadisiyle “hayız” olarak açıklanmıştır.98
4. 3. Müşkil
99
100 َ
ق َهلُوعاا
إِّذا
َ سانَ ُخ ِّل
َ اْلن
ِّ ْ َّ إِّنayetinde  َهلُوعااmüşkil bir lafızdır. Müşkil olan bu lafız aynı ayetin akabinde
101
سهُ الش َُّّر ج َُزوعاا
َّ  َمayetiyle açıklanmıştır.
4. 4. Hafî
Lafızdaki kapalılığın başka bir ifadeyle açıklanmasıdır. 102س ِّارقَةُ َفا ْق َطعُواْ أ َ ْي ِّديَ ُه َما
ُ س ِّار
َّ ق َوال
َّ  َوالayetinde hangi
miktarda mal çalanın elinin kesileceği belirtilmemiştir. Bu ayetteki miktar konusundaki kapalılık ال قطع في اقل
من عشرة درهم, on dirhemden az olan miktarda el kesme yoktur103, hadisiyle açıklanmıştır.104
Yapısı itibariyle kapalı olmadığı halde, uygulamada kapsamının belirtilmesi dış unsurlardan
faydalanmayı gerektiren hafi lafızların açıklanması da beyân-ı tefsirdir. Sârik kelimesi nebbâş ve tarrarı içine
alıp almadığının açıklanması bu türe örnektir.105
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5. Beyân-ı Zaruret
Beyân-ı Zarûret, açıklamaya konusu olmayan yani ifadede bulunmayan bir şey ile bir lafzı
açıklamaktır. Lafız olmayan delalet zaruret (anlamın gereğiyle) sebebiyle beyândır. İzaha muhtaç olan bir
şeyi, lisan bakımından esasen izaha mevzu olmayan, ifadede yer almayan başka bir şey ile yani söz yerine
genellikle sukut veya fiil ile bir çeşit açıklama demektir.106 Bu tür beyâna takrir ile beyân da denilir.107 Sözlü
ifadeye dayanmayan bu beyân çeşidi üç farklı şekilde gerçekleşmektedir:
1. Meskutün anh’ın mantuk hükmünde olmasıdır. 108 فَ ِّإن لَّ ْم يَكُن لَّهُ َولَ ٌد َو َو ِّرثَهُ أَبَ َوا ُهayetinde çocuğu olmayan
bir ölünün terekesine yalnız anası ile babası varis olsa, anasına terekenin 1/3’i verilir buyurulmuştur.
Babasının hissesi meskutün anhtır. Fakat meskutün anh, mantuk hükmündedir. Çünkü başka varis yoktur,
anasının payı 1/3 olduğunda 2/3’sinin babaya ait olduğu zaruretle anlaşılmış olur. Nitekim iki ortaktan biri
diğerine: şu kazandığımız malın yarısı senin olsun, dese diğer yarısı da benim olsun demiş gibi olur.109
2. Sözü özetlemek zaruretle sabit olan beyân da beyân-ı zarurettir.
3. İhtiyaç zamanında sukut beyân-ı zarurettir. Böyle bir durumda susana söz isnat edebilmek için onun
hal ve tavrı önemlidir. Kişinin hal ve hareketlerinden susmasının ne anlama geldiği anlaşılır. Resülullah
(s.a.v)’in bir şeyi görüp de sukut etmesi, o şeyin meşru olduğunu ifade eder. Reşid bir kızın nikâh akdi
esnasında susması da nikâha razı olduğunu ifade eder. İşte böyle söze ihtiyaç duyulan bir sırada sukut bir çeşit
izahtır110 ve meşruluğu ifade eder. Yine aynı şekilde yeminden çekinen kimsenin ve şuf’a talebinde bulunan
kimsenin sukutu da beyân olarak kabul edilir.111
6. Beyân-ı Tebdil
Bu tür beyân bir nevi nesihtir. Nesih; şerî bir hükmün hilafına ondan sonra gelen bir şerî delilin delalet
etmesidir. Sonradan gelen bu delile nâsih, kaldırılan hükme de mensuh denilir.112 Burada hiçbir zaman Allah
(c.c)’ye göre “caymak ve bilmemek” anlamı yoktur. Ancak ebedilikle kayıtlanmış hükümlerde nesih meydana
gelmez. Nesih sadece nehiy bildiren, inşâî bir manayı içine alan hükümlerde ve olaylara bağlı bir ihbar ve
i’lam olmayan, sırf bir iradeyi gösteren ve sonu tahsis edilmemiş olan hükümlerde meydana gelir. İmani ve
itikadi hakikatlerde nesih yoktur. Şarap içme, zina etme, nikâh yapma gibi inşaî olan şerî ifadeler açıkça
ebedilikle kayıtlanmadıkça neshedilebilirler. Bunlar bir an için meşru diğer bir an için gayrı meşru olabilirler,
ebedi olmaları zarurî değildir.113
Yahudilerin, Allah nesih yapamaz ve buna göre size böyle bir vahiy indiremez, demeleri yalandır, Allah
(c.c) nesih yapabilir. Yapmasında hiçbir eksiklik olmaz, nesih yapmasında da hayırlı hikmetler vardır. 114 َما
ت بِّ َخيْر ِّم ْنهَا أَ ْو ِّمثْ ِّلهَا
ِّ ْ سهَا نَأ
ِّ س ْخ ِّم ْن آيَة أَ ْو نُن
َ نَنbiz azametimizle her hangi bir ayeti kısmen veya tamamen, manasındaki
bir hükmünü veya lafzın hükmü olan tilavetini veya her ikisi bizzat kitabımızla neshedersek ondan daha
hayırlısını veya onun bir benzerini ve dengini getiririz.115 Fıkıh usulü kitaplarında bu tür beyân nesih olarak
isimlendirilmektedir.116 Nesih de “tebdil, tahvil ve izale” manalarına gelir. Kur’ân-ı Kerîmde 117 َو ِّإذَا بَ َّد ْلنَا آيَةا
 َّمكَانَ آيَةbuyurulmuştur.118
Allah (c.c), sonu olmayan devletin devamına uygun kâmil bir kitap ve ekmel bir din ihsan edilmiş
olması için her zamanın, her mekânın, her muhitin durumuna karşı tatbik edilecek deliller ve maslahatlarıyla
Pezdevî, III, 147; Tehânevî, s. 155; Mollah Hüsrev, s. 160; Ali Haydar Efendi, s. 281; Bilmen, I, 97; Atar, s. 244.
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108
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109
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110
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111
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114
el-Bakara 2, 106.
115
Yazır, I, 462.
116
Pezdevî, III, 154; Ali Haydar Efendi, s. 281.
117
en-Nahl 16/101.
118
Ali Haydar Efendi, s. 291.
106
107

112

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

devam edecek; nâsihli, mensuhlu, takdimli, tehirli, hem edebi hem değişebilen, uygun hükümler koymak
elbette ki mümkündür.119 سئ َ ُل عَما يَ ْفعَ ُل
َ  ;يَ ْفعَ ُل هللاAllah dilediğini yapar, istediğini
ُ ع َّما يَشَا ُء َويُ َحق
ْ َق َما يُ ِّري ُد َو َال ي
gerçekleştirir, yaptığından sorguya çekilmez. Kulun maslahatını gerektirdiği için bu böyledir.120
Resülullah (s.a.v)’in sahabeyi kabir ziyaretinden menetmesinden sonra;
كنت نهيتكم عن زيارت القبور إال فزورها, ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım artık ziyaret ediniz;
neshetmiştir.121
Resülullah (s.a.v)’in namaz için Kâbeye yönelmeyi buyurduktan sonra Medine’den beyti makdise
yönelenler olmuştur, Allah (c.c)’ın 122س ِّج ِّد ا ْلح ََر ِّام
َ َ ;فَ َو ِّل َوجْ َهكayetiyle beyti makdise yönelme neshedilmiştir
ْ ش ْط َر ا ْل َم
123
ve Kâbeye yönelinmiştir.
Hz. Aişe’nin Resülullah (s.a.v)’den;  إن هللا اباح له من النساء من يشاءrivayetini Allah (c.c)’ın 124 و ال تحل
 النساء من بعدayetiyle mensuhtur.125
Neshin üç yerde cari olduğunu görmekteyiz:
1. Hem tilaveti hem hükmü, ikisi birlikte mensuh olanlardır. Geçmişte indirilen suhuflar bu türdendir.
Eski suhuflar Allah tarafından peygamberlere nazil olmuş ve onların zamanında okunup amel edilmiştir.
2. Sadece hükmü ya da sadece tilaveti mensuh olanlar vardır. Tilaveti mensuh olan hüküm الش ْي ُخ و
 الش ْي َخةُ إِّ ْن َزنَيَا فَ ْر ُج ُمو َها َنك اَاال ِّمن هللاkıraatında olduğu gibidir. Bu söz Resülullah’ın kavmine nazil olmuştu, bu
sebeple Hz. Ömer: insanların Ömer, Kur’anda ziyade yaptı diye zannetmelerinden korkmasaydım, şeyh-şeyha
ayetini mushafa ilhak ederdim, demiştir. Şeyh ve şeyha ile örfen muhsan ve muhsana olma kastedilmektedir,
bu da nikâh ve duhulü gerektirmektedir.
3. Sadece hükmü mensuh olanlardır. Kuranı Kerimde anne ve babaya vasiyette bulunma ayeti buna
örnektir.126 َع َلى ا ْل ُمت َّ ِّقين
َ وِ َحقاا
َ ب
ِّ علَ ْي ُك ْم ِّإذَا َحض ََر أ َ َح َد ُك ُم ا ْل َم ْوتُ ِّإن ت َ َركَ َخي اْرا ا ْل َو ِّص َّيةُ ِّل ْل َوا ِّل َدي ِّْن َواأل ْق َر ِّبينَ ِّبا ْل َم ْع ُر
َ  ; ُك ِّتayetine göre
ebeveyn için vasiyette bulunmak gerekiyordu, fakat daha sonraki ayeti gereğince uygulamalarla ebeveyn
mirastan pay sahibi olarak vasiyet ayetinin hükmü mensuh olmuştur.127
SONUÇ
Beyân bir sözden veya fiilden maksat neyse o söze, o fiile bağlı bir söz veya fiil ile izhar ve ilâm
etmekten ibarettir. Buna göre beyân; söz, fiil ve sukuttan her biri ile olması sebebiyle İslam Hukuku için
gerekli olan; sosyal, ekonomik, teknolojik, itikadi, ahlaki ve cezai müeyyideleri içeren nasla ilgilenmektedir.
Zira elçi, risale, elektronik posta, günümüz ve gelecekte ortaya çıkacak olan modern iletişim araçlarıyla
yapılacak olan açıklamalar ve anlatımlar da beyân olarak kabul edilir.
Beyân ilmine baktığımızda da bütün çabaların bir sözden ya da fiilden maksadın ne olduğunu, o söze,
o fiile bağlı bir söz veya fiille açıklamak ve izhar etmek olduğunu128 görmekteyiz. Burada söz ve fiil derken
kastedilen; Allah’ın emir ve yasakları ile Hz. Muhammed’in söz ve fiillerinden meydana gelen nasstır. Yani
kutsal olan ve kutsalla ilgili olandır, otorite sahibi iradedir. Bunlardaki kapalılığı giderip açıklamak, insanların
anlayacağı bir hale getirmektir.
Beyân için önemli olan yorum; nassın zahirinden çıkıp nassın derinliklerine nüfuz etmektir. Nasların
üzerinde düşünerek onları köklerinin bulunduğu bağlama yerleştirmek suretiyle onların neye, niçin delalet
ettiğini saptamaktır. Bu anlamda yorumlama etkinliği ifadenin kendisine değil daima ifadede kastedilene
yönelir.129 Beyân Kur’ân-ı Kerîm ayetlerinin açıklanmasında gerekli olduğu kadar bu ayetlerden maksadın ne
Mollah Hüsrev, s. 162; Yazır, I, 463.
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olduğunun anlaşılması için özellikle fıkıh alanında çok ihtiyaç duyulan bir metottur. Çünkü nassdan anlaşılan
maksat her alanda hüküm vermede istidlal için gereklidir. Hükümlerde etkili olan müessir vasfın varlığını
takdir etmek de ayetlerin doğru anlaşılıp yorumlanmasıyla ilgilidir.
Hatta şer’i hükümlerin hikmet ve maslahatla illetlendirilmesi, tenkıhu’l menat, tahkiku’l-menat,
takdiru’l-menat gibi illeti bulma uygulamaları yine beyân ilminin sınırları dâhilinde mümkün olmaktadır. Aynı
şekilde Allah (cc.)’ın kemal, celal, hikmet, adalet, rahmet, kudret, ihsan sahibi olması ve yüce isimlerinin
hakikatlerinin açıklanması beyân ilminden vareste değildir.
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(12)
Murat BALCI130
BELEDİYE ZABITASI’NIN DENETİM ve İDARİ YAPTIRIM UYGULAMALARININ HUKUKİ
DAYANAKLARI
LEGAL BASIS OF AUDIT and ADMINISTRATIVE IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL
MUNICIPALITY

ÖZ
Belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli olmasının yanı sıra en önemli husus
sürdürülebilir olması veya sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi
ve sürdürülmesinin ön koşullarından bir tanesi de denetimdir. Onun içindir ki belediye zabıtası geçmiş
dönemlerde olduğu gibi günümüz yerel yönetimlerinde de önemli bir rol üstlenmiştir. Bu yüzden olacak ki
zabıta, şehrin düzenini koruyan, şehir halkının esenlik, sağlık ve huzurunu sağlayan, yetkili organların bu
amaçla alacakları talimatları uygulayan belediye yönetimine bağlı özel kolluk gücü olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanımla belediye zabıtasına yüklenen sorumluluk eskilerin deyimi ile “beldede zabıta beşikten mezara
kadar sorumludur” ifadesini doğrulamaktadır.
Bu kadar geniş sorumluluk verilen bir teşkilat ve bu teşkilat mensupları aynı oranda yasal düzenlemeler
ile yetkilendirilmiş mi bu çalışmada konuya ışık tutmaya çalışılacaktır. Belediye zabıtasına görev ve sorumluk
veren çok fazla yasal düzenleme mevcuttur. Verilen görev ve sorumluluklara paralel olarak aynı oranda yetki
verildiğini söylemek pek mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler: Belediye Zabıtası, Yerel Yönetimler, Özel Kolluk Gücü.

ABSTRACT
In addition to being efficient, important and high quality services provided by municipalities, the most
important issue is sustainability and continuation of that. One of the prerequisites for the effective
implementation and maintenance of services is supervision. Therefore, the municipal polices (Zabıta) have
played an important role in local governments as in the past. The municipal police officer is defined with the
special law enforcement attached to the municipal administration which maintains the order of the town,
protects the well-being, health and peace of the people of the town, and implements the decisions taken by the
competent bodies for this purpose. In this definition, the responsibility imposed on the municipal police
confirms the expression that municipal police is responsible from the cradle to the grave.
In this study, it is aimed to shed light on the issue whether an organization that has such a wide
responsibility and the members of this organization is authorized with the same legal regulations. There are
many legal regulations that provides duties and responsibilities to the municipal police.(Zabıta). It is not
possible to claim that the authority is given to municipal police in parallel with the assigned duties and
responsibilities.
Keywords: Municipality Police, Local Governments, Private Law Enforcement Force.

İ.B.B. Zabıta Daire Başkanlığı; Zabıta Komiseri; İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim
Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, mbalci@ibb.gov.tr; İstanbul/TÜRKİYE.
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GİRİŞ
Zabıta sözcüğü, Arapça kökenli bir kelime olup, “zapt” kelimesinden türetilmiştir. “Zapt” kelimesinin
sözlük anlamlarına bakıldığında; tutanak, sıkıca tutma, sahip olma, idaresine alma, zorla ele geçirme
manalarına gelmektedir. İnsanoğlunun birlik ve beraberlik içinde yaşamalarının gelişmesi sonucu ihtiyaca
binaen oluşan bir görevlidir. Her zaman bazı müeyyidelerle desteklenmiş kuralların, varlığını sürdürecek,
çiğnenmesini önleyecek ve çiğnenmesi durumunda cezalandırabilen bir güç odağına ihtiyaç duyulmuştur.
Belediye Zabıtası şehir ve ulus yaşamının huzur, sağlık ve güven içinde sürdürülmesine ilişkin olarak,
vatandaşın ortak kullanım alanlarından en faydalı seviyede yararlanmasını ve tüketici haklarının korunmasını
sağlamak için tanımlanmış bir takım düzenlemeler çerçevesinde, kontrol ve denetim faaliyetleri yürütür.
1. Belediye Kavramı
“Eski Yunan (cite) ve Roma (municipe) şehir tarzı bugünkü belediyecilik anlayışının temellerini teşkil
eder. Roma şehrini ifade eden “Municipe” terimi bugünkü İngilizce’deki “municipality” (belediye) teriminin
kökenidir. Ortaçağ boyunca ve Yeniçağ’a kadar geçen süre içerisinde, Avrupa’da belediyeciliğin önemli
gelişmeler kaydettiği söylenemez. Gerçek dönüşüm 18. yüzyılın sonunda Avrupa’nın Fransız ve Sanayi
Devrimi ile tarım toplumundan/geleneksel toplumdan, sanayi toplumuna/modern topluma geçmeye
başlamasıyla yaşandı. Kentlerin sanayinin merkezi olarak ortaya çıkması ve buralara köylerden yoğun göç
olması yeni bir dönemin başlangıcıydı. 19. yüzyılda kentler önceki dönemlerden farklı olarak, yoğun nüfus,
çarpık kentleşme, hava kirliliği, alt yapı yetersizliği gibi sorunlarla karşılaştılar. Bu sorunların çözümüne
yönelik arayışlar ve çabalar, Avrupa belediyeciliğini derinden etkiledi ve yerel yönetimlere yeni bir anlam
kazandırdı.” (Uyar, 2003:1)
Belediye Kanununda “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel
kişisini,” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
2. Kolluk Kavramı
“Kolluk (zabıta) kavramı, insanların toplu ve yerleşik yaşamlarının ilerleyip gelişmesiyle beraber
ortaya çıkan bir olgudur. Artan toplumsal ilişkiler, bilgi ve tecrübe alışverişi, karşılıklı iletişim ve etkileşim
toplum içinde bir takım ortak değer ve yargılar meydana getirmişlerdir. Toplumun yaşaması ve istikrarı için
uyulması zorunlu bazı davranış kuralları da söz konusu değer ve yargıların birer ürünüdürler24. Çeşitli
yaptırımlarla desteklenmiş bu kuralların varlığını ve geçerliliğini devam ettirecek, ihlal edilmelerini
önleyecek, ihlalinde de cezalandıracak bir güce ihtiyaç duyulmuştur. Kolluk gücü işte bu ihtiyaca cevap verme
aracıdır.” (Pektaş, 2003: 24)
3. Belediye Zabıtası Kavramı
Belediye zabıtası tabiri Tanzimat sonrasında belediyenin kolluk kuvvetini ifade etmenin yanı sıra
belediye emir ve tembihlerini ifade etmek için kullanılır. Şehremaneti'nin zabıta-i belediye görevini yerine
getiren memurlara tebdil, belediye müfettişi, belediye çavuşu gibi isimler verilmiştir. Ayrıca zabıtanın türediği
zabt fiili ise "sıkı tutma, idaresi altına alma, kendine mal etme, silah kuvveti ile bir yeri alma, anlama, kavrama,
kaydetme" anlamlarına gelir. Belediye zabıtası, günümüzde "belediyenin hizmet ve sorumluluk alanına giren
konulardaki eksikleri ve suçları takip edip kovuşturan, ceza yetkisine sahip organ" olarak ifade edilir. 5393
Sayılı Belediye Kanunu'nda da bir belediye zabıtası tanımı yapılır. Buna göre, " Belediye zabıtası, beldede
esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve
belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında
mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk
kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır" şeklinde tanımlanmıştır. 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde ise Belediye zabıtası: “Beldenin düzenini
muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları
kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,” ifade eder denmektedir. Tarihsel serüveni içerisinde belediye
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hizmetlerinin kolluk gücü görevini yerine getiren kişilere verilen isim, muhtesip ve ihtisap sözcüklerinden
zabıtaya ve nihayet belediye zabıtasına dönüşmüştür.
1950 yıllardan itibaren belediye teşkilatı içerisinde yerine alan belediye zabıtası 1969 yılına kadar
kendin ait yasal bir düzenleme olmadan çalışmalarını sürdürdü. 1969 yılında “Belediye Zabıta Personeli
Yönetmeliği” yürürlüğe konmuştur. Uzun yıllara bu yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarını sürdüren
belediye zabıtası, kendi görev alanı ve özlük haklarını düzenleyecek yeni bir yasal metnin yazılmasını uzun
yıllar bekledi. Bu beklentisi ancak 2000 li yıllardan sonra karışlık bulmaya başladı. 2005 yılında çıkarılan
5393 sayılı Belediye Kanunu 48 inci maddesine göre; kurulan her belediyede zabıta teşkilatı mutlaka
oluşturulması gereken birimdir. Belediye Kanununa müteakip 2007 yılında “Belediye Zabıta Yönetmeliği”
çıkarılmıştır. Zabıta teşkilatının beklentilerini karşılamasa da birçok konuda yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Zabıta memurluğuna giriş, görev, yetki, sorumluluklar, görevde yükselme esaslar gibi düzenlemeler
yapılmıştır. Bu yönetmeliğin getirdiği en önemli düzenleme kılık kıyafet ve araçlardaki birlikteliktir. Artık
belediye zabıtası aynı kıyafetleri giyinip aynı tip araçları kullanmaya başlamıştır.
4. Belediye Zabıtasının Denetim Ve İdari Yaptırım Uygulamalarının Hukuki Dayanakları
Belediye zabıta yönetmeliğinin 4. maddesinin (b) bendinde belediye zabıtasın yerine getireceği zabıta
hizmetleri genel hatları ile “Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu
koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,” şeklinde
özetlenmiştir. Belediye zabıtasının görevleri yönetmeliğin 10. maddesinde, yetkileri 11. maddesinde ve
sorumlulukları ise 12. maddede sayılmıştır.
Çok geniş bir yelpazede denetim yapan belediye zabıtasının uygulama alanını oluşturan yasal
dayanaklar direk belediye zabıtasını yetkili kılmamıştır. Daha çok belediyelerin görev ve sorumlulukları
olarak tanımlanmıştır.
4.1. Denetim Kavramı
Hukuk devleti anlayışı çerçevesinde örgütlerin ve kişilerin yasayla tanımlanmış olan faaliyetleri,
sorumlulukları ve hakları doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda hareket etmelerinin
sağlanmasında denetim oldukça önemli bir konuma sahiptir. Özellikle son zamanlarda önemi iyice artan ve
5227 sayılı kanunda da belirtilmiş olan katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı, insan hak ve
özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin oluşturulması gibi amaçlar doğrultusunda kurumların ve
kişilerin denetimini daha etkili hale getirmek amacıyla hareket etmiştir. Denetim yolsuzlukların oluşumunu
engelleyen bu haliyle de set işlevi gören bir kavram olarak algılanmıştır. Denetleme; “ne oldu?”, “ne oluyor?”
ve “ne olacak?” sorularına cevap arama işlemidir. Denetleme faaliyetleriyle ne yapıldığı, nerede bulunulduğu,
nasıl yapıldığı, gelinilen yere kadar nasıl ulaşıldığı ve gidişe göre nereye varılacağı tespit edilir. (Akpınar
2006:15,16)
4.2. İdari Yaptırım Kavramı
Yaptırım kavramına ilişkin yapılan tanımlardan, kavramın mahiyeti konusunda da bazı sonuçlara
varmak mümkündür. Yaptırım, hukuk düzenince belirlenmiş kurallara uymama karşısında bir tepki olarak
ortaya çıkmaktadır ve temel amaç kişinin kurallar uymasını sağlamaktır. Yaptırımın türü ne olursa olsun,
kurallara uyulması konusunda itici güç olma ve caydırıcılık özellikleri mevcuttur. Yaptırım, kimi zaman da
kurala uymamadan doğan zararları tazmin etmeye yönelik olarak ortaya çıkabilmektedir. Kanaatimizce en
genel anlamda yaptırım, insanların, bir kuralın ihlali halinde devreye girecek olduğunu, devreye girdiğinde
acı ve üzüntü vereceğini, bu çerçevede belli kayıplara neden olacağını bildikleri ve bu nedenle kurala uyulması
konusunda istekli davranmalarına sebep olan korkutucu araçlardır. (Ayatar Kızılyar 2013:1640)
İdarenin yaptırım uygulama yetkisini kullanırken göz önünde bulunduracağı en önemli kural “yasallık
ilkesi”dir. Anayasa’nın 123/1 maddesine göre, “İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla
düzenlenir.” İdarenin işlem tesis etme yetkisi bu ilke ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca Kabahatler Kanunu, Polis
Vazife ve Salahiyet Kanunu, Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun gibi, oldukça
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fazla sayıdaki yasal düzenlemeler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yaptırım öngörmekte, idareye
yaptırım uygulamak görev ve yetkisini vermektedirler. (Aslan 2009:178)
4.3.Denetim ve İdari Yaptırım Uygulamalarının Yasal ve Yönetsel Dayanakları
Türkiye'de yürürlükte olan mevzuata bakıldığında birçok kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük,
yönetmelik ve bakanlar kurulu kararı ile belediye zabıtasına denetim ve idari yaptırım uygulama yetki ve
sorumluluğu verildiği görülmektedir. Belediye zabıtasının uygulamada fiili olarak yerine getirdiği birçok
görev, mevcut yasal düzenlemelerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda olduğu gibi direk belediye zabıtasını
yetkili ve görevli kılmamıştır. Bu yetki ve görevler belediye zabıtasına daha çok ikincil mevzuatla (tüzük,
yönetmelik, yönerge genelge vb.) verilmiş bulunmaktadır. Çalışmamızın bu bölümünde belediye zabıtasını
ilgilendiren yasal düzenlemelerin başlıcaları tarih sırası, kanunun kabul edildiği tarihe göre bir sıralama
yapılacaktır. Bu bölüm iki başlık altında toplanmıştır. Birinci başlık altında Kanuni düzenlemeler yer alırken
ikinci başlık altında ise tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge tebliğ gibi yönetsel düzenlemelere yer
verilecektir.
4.3.1. Yasal Düzenlemeler (Kanunlar)

02 Ocak 1924 tarihinde kabul edilen 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun,

28 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,

24 Nisan 1930 tarihinde kabul edilen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

15 Mayıs 1930 tarihinde kabul edilen 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı
Cezaiye Hakkında

16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun,

10 Haziran 1949 tarihinde kabul edilen 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

02 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu,

31 Ağustos 1956 tarihinde kabul edilen 6831 sayılı Orman Kanunu,

13 Haziran 1958 tarihinde kabul edilen 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

11 Şubat 1959 tarihinde kabul edilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

15 Mayıs 1959 tarihinde kabul edilen 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

20 Temmuz 1966 tarihinde kabul edilen 775 sayılı Gecekondu Kanunu,

31 Mart 1971 tarihinde kabul edilen 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,

17 Mart 1981 tarihinde kabul edilen 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında
Kanun,

26 Mayıs 1981 tarihinde kabul edilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

12 Mart 1982 tarihinde kabul edilen 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,

21 Temmuz 1983 tarihinde kabul edilen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu,

09 Ağustos 1983 tarihinde kabul edilen 2872 sayılı Çevre Kanunu,

13 Ekim 1983 tarihinde kabul edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

18 Kasım 1983 tarihinde kabul edilen 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu,

03 Mayıs 1985 tarihinde kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu,

11 Ocak 1989 tarihinde kabul edilen 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu

14 Haziran 1989 tarihinde kabul edilen 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,

04. Nisan 1990 tarihinde kabul edilen 3621 sayılı Kıyı Kanunu,

10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
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03 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu,

24 Nisan 2006 tarihinde kabul edilen 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

11 Mart 2010 tarihinde kabul edilen 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

11 Haziran 2010 tarihinde kabul edilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
Ve Yem Kanunu

07 Kasım 2013 tarihinde kabul edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
4.3.2. Yönetsel Düzenlemeler (Yönetmelik, Tüzük, Yönerge, Genelge vb.)

Bakanlar Kurulu'nun 01 Temmuz 1931 tarih ve 11410 no'lu kararı ile yürürlüğe giren
"Mezarlıklar Hakkında Kararname",

Bakanlar Kurulu'nun 04 Ağustos 1952 tarih ve 3/15481 no'lu kararı ile yürürlüğe giren "Gıda
Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük",

17 Ekim 1966 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan "Gecekondu Kanunu Uygulama
Yönetmeliği",

25 Ekim 1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik",

23 Haziran 1987 tarih ve 19496 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İl Özel İdareleri,
Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli
Müessese ve İşletmelerde İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliği",

09 Mart 1989 tarih ve 20103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik",

21 Kasım 1991 tarih ve 21058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Turizm Yatırım ve
İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği",

10 Mart 1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Su Ürünleri Yönetmeliği”

02 Şubat 2000 tarih ve 23952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "İl Özel İdareleri, Belediyeler
ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner
Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik".

19 Haziran 2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Su Ürünleri Toptan ve
Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği”

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”

29 Haziran 2004 tarih ve 25507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Yönetmeliği”

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Belediye Zabıta
Yönetmeliği”

04 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği",

7 Aralık 2011 tarihli ve 28135 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/1 Sayılı Sebze Ve
Meyve Ticareti İle Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ

25 Ocak 2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Tebligat Kanunu’nun
Uygulanmasına Dair Yönetmelik”

07 Temmuz 2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Sebze ve Meyve Ticareti
ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik”

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Pazar Yerleri Hakkında
Yönetmelik”

19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Elektronik Tebligat
Yönetmeliği”
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28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği”

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
İnsanlığın var oluşu ve özellikle toplu şekilde yaşamaya başlamalar ile birlikte bir takım kuralların
konulmaya başlandığı görülmektedir. İnsan ihtiyaçlarının müştereken karşılanması, bir insanın ürettiğini bir
başka insanın tüketmesi, bunun karşılığında o insanında başka bir değer üretmesi toplumların gelişmesinde en
önemli etkendir. Toplum içinde gerek sosyal, gerekse ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi ve
sürdürebilmesi ortaya konan normlar ve bu normların denetimi ile mümkün olmuştur.
Devlet yapısı içerisindeki denetim ise çok daha belirgin bir şekilde tanımlanmış normlar silsilesinden
oluşur. Bu kurallar toplum içerisindeki hayatın tüm kategorilerini düzenleyecek şekilde hazırlanmaktadır.
Öyle ki denetim görevi yürüten kuramların ve denetim elemanlarının bir konuda söz söyleyebilmesi ancak o
alanda yapılan bir yasal düzenleme ile mümkün olacaktır. Aynı zamanda bu normlara uymayanlar hakkında
verilecek idari yaptırımlarında tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu cezalar maddi yani kişinin mal varlığı
ile karşılayabileceği cezalar olabileceği gibi kişinin hürriyetini engelleyici ve kısıtlayıcı cezalarda
olabilmektedir. Bizim çalışmamızın konusunu idari denetimler oluşturduğu için yaptırım kısmını da maddi
cezalar oluşturmaktadır.
Belediye zabıtasını ilgilendiren yasal düzenlemelerin bir araya toplandığı bir kaynak bulunmamasına
rağmen, mevcut yasal düzenlemeleri taradığımızda belediye zabıtasına sorumluluk veren çok sayıda kanun,
yönetmelik, tebliğ vb. düzenlemenin olduğu görülmektedir. Belediye zabıtasına verilen bu sorumluluklara
paralel olarak aynı oranda yetki verilmemiştir. Belediye zabıtasına ilgili mevzuatta verilen yetkilerin bir kısmı
uzmanlaşma ve işbirliği gerektiren görevlerdendir. Bu nedenle belediye zabıta biriminin nitelikli personele
sahip olması, bu görevleri yerine getirebilmesi açısından son derece önemlidir.
Yaş sebze meyve ticaretinde kayıt dışıyla mücadele ve en önemlisi de tüketiciye en ucuz şekilde ürün
sunmak için mevcut yasa ve yönetmeliklerde de bir takım değişikliklere gidilmesi elzemdir. Örneğin, üretici
ve üretici örgütlerinin daha çok desteklenmesi gerekmekte, bunun için toptancı hallerine tanınmış olan toptan
satış imtiyazı, meyve ve sebze ürününün hallere hapsedilmeyip, HKS’ne bildirmek kaydıyla üretici, üretici
örgütleri ve tüketiciye doğrudan mal temini sağlayan perakendecilerce de toptan satışın yapabilmesinin önü
açılarak hal ya da diğer tedarikçi unsurlar azaltılarak maliyetlerin daha da düşürülmesi hedeflenmelidir.
Çok sayıda yasal düzenleme ile sorumluluk verilen belediye zabıtaları bu konuda yeterli bilgi, teknik
ve donanıma sahip olmadığından, gerekli hizmet içi eğitim kapsamında hukuki ve teknik bilgi yönünden
eksikleri bir an önce giderilmelidir. Bu konuda belediyelerin hukuk birimleri ile de koordine sağlanarak
onlarında desteğinin alınması gerekmektedir. Bu destek belli bir program dahilinde ve sistematik olarak verilir
ise zabıta personelinin gelişimine katkı sağlamış olur. Aksi takdirde günü birlik bir uygulama olarak kalır ve
ancak zaman ve maddi kayıptan öteye gidemez.
Kırsaldan gelen göçler ile birlikte hızla büyüyen kentler beraberinde bir takım sorunları da getirmiştir.
Göç olgusu başta kayıt dışı ekonomik faaliyetler olmak üzere, kaçak inşaat, ruhsatsız işyeri, kayıt dışı meyve
sebze ticareti, kamunun ortak kullanım alanlarının işgali, dilencilik ve seyyar satıcılık gibi birçok alanı
olumsuz olarak etkilemektedir. Bu şekilde görev alanı hem nitelik hem de fiziksel olarak genişleyen belediye
zabıta personeli için güvenlik önemli bir sorun haline gelmiştir. Belediyelerin sahada görevli denetim elemanı
olan belediye zabıtası, kendisini koruyacak yeterli savunma teçhizatı ile donatılmamıştır. Bu durum çoğu kez
zabıtayı genel kolluk kuvvetleri olmadan çalışamaz hale getirmektedir.
Sonuç olarak baktığımızda belediye zabıtası görev, yetki ve sorumluluklarını geçmişte olduğu gibi
yarında en büyük silahları olan kalemleri aracılığı ile yerine getirmeye devam etmeye çalışacaklardır. Silah
yerine mevcut yasalar ile belediye zabıtasına verilen sorumlulukların yeniden gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Ya sorumluluklar azaltılmalı yâda bu sorumluluklara paralel olarak yetki verilmelidir. Tabi ki
bir diğer önemli sorunda ikincil mevzuatlar ile açıklanması gereken birçok yasanın varlığı. Bu düzenlemeler
yapılmadığı için belediye zabıtası denetim uygulamalarında zor durumda kalmaktadır.
Belediye zabıtasının geleceği ile ilgili farklı görüş, düşünce ve arayışlar olmasına rağmen, bir gerçek
var ki belediye zabıtası kent ve toplum düzenin sağlanması adına önemli sorumluluklar üstlenmiş bir
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teşkilattır. Yerel yönetimlerin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, belediye zabıtası yürüttüğü denetim
ve uyguladığı idari yaptırımlar ile varlığını devam ettirecektir.
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(13)
Şefiqe ABDULLAYEVA131
NAKAM’IN ESERLERİNDE TASAVVUF MOTİFLERİ
THE TASAVVUF MOTIVES IN THE WORKS BY NAKAM

ÖZ
Fuzuli okulunun devamçısı, devrinin ünle şairi olan İsmail bey Nakam`ın hayat və sanatı ile ilgili bilgi
verdiğimiz makalemizde ayrıca gazel ve mesnevilerinin incelemesine deyer vermişiz. Nevai, Sabir, Vagif`in
onun üzerindeki etkisi araştırılmış, şairin edibi kişiliği verilmiştir.
Aynı zamanda makaledeki onun felsefi düşüncelerine, gazellerin analisine de, değinilmiştir. Bazı bilim
adamlarının onunla ilgili verdigi düşünceleri hakında da malumat verilmiştir. Şairin “Ziya-iKafkaziya”gazetesindeki yazıları, arşivde korunan bazi şiirlerin ona mahsusluğu da ilk kez bu makalede
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nakam, kelime, gazel, eser, tasvir, tasavvuf, sufiyane, panteizm.

ABSTRACT
This article deals with Nakam`s life and creative activity. Ismail bek Nakam who was one of the
popular poets of his time and was a successor of Fuzuli literature school. The article analyzes the gazels
written by the poet, as well as deals with the influence that Fuzuli, Nevai, Sabir had on his literature activity
and his position in literature. This article deals with ideals about panteizm, analyses gazels, reflecting certain
philosophical views as well as sufism, their relationship to the time and gives some scholars` notes on the
topic.
The article deals with the flaming speech of the poet loving his people, in the newspaper “ZiaiCaucasia”, with the-that the poems found in the archive documents really belong to the poet.
Keywords: Nakam, popular, panteizm, topic, flaming, documents.
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XIX asrın ünlü şairlerinden biri sayılan Mirze İsmayıl Bey Nakam (1839-1908) Azerbaycan`a bağlı
Şeki şehrinde doğmuş, zengin Derviş Muhammed Ağa’nın oğlu, mayor Sadreddin beyzade’nin torunudur.
Genc yaşınde Tebriz, Türkiye, Hindistan, Gurcistan ve arap ülkelerine seyahat etmiş, Mekke’ye gitmiştir.
Daimi seyahatlarda olan şair, oradakı yaşam farkını görmüş, seyahattan döndükten sonra uzun süre kendinden
de memnun olmayarak, halkının milletinin bu kadar acizliyine, korku altında yaşamayı kabullendiklerine,
insanın canlı olduğu halda “ölü” gibi ruhsuz yaşadığına, mücadele yapmak için zayıf olduklarına içten
acımıştır. O, “Fani”, “İsmi bey”, “Nakam“, “İsmail” isimleri ile tanınmıştır. Kutkaşınlı Fatima hanımla evlilik
yapmış, evladı olmamış, kardeşnin evlatlarına yardım etmiştir. Şeki’de “Nakam” ismini taşıyan kitaphane
vardır. Hayatı ile bağlı bazi yanlışlıklar olmuştur. 40 yaşında iken fakir olmuş, şehrin büyük “miri”si Nakam`ın
topraklarını işkal ediyor. Bundan sonra şair kendi yaşamından memnun kalmıyor. Hayalinde canlandırdığı
eserlerini kaleme alıyor. Kendi geleceyinin yolunu böyle buluyor. Kendi kalemini edebiyatın tüm türlürini
denemiş, lirik, epik-didaktik, manzum ve edebi eserler, 3 büyük divan yazmıştır. İ.B.Nakam büyük şairimiz
Nizami “Hamse”sine nazire yazmak hayalinde olmuş, ama 3 poemasına cevap yazmış, “Sırlar-hazine”sine
cevap olarak “Gencine-yi edeb”, “Marifet-hazine”si, “Hüsrev ve Şirin”e nazire gibi “Ferhat ve Şirin”i, “Leyla
ve Mecnun” poemasına cevap “Mecnun ve Leyla”yı yazmıştır (Piriyev. 2007:5). Ve mersiye, gazel, kıta,
tahmis, terci-i bend ve terkib-i bend, mesnevi, rübai, kaside, tecnis, tahmis, müseddes, muhammes, müstezad
yazmıştır. Eserlerini Azerbaycan Türkçesi’nde yazan şair bazen Arap, Fars, Türk, Çağatay kelimelerini de
kullanmıştır ki, buda şiir dilini zorlaştırmıştır. Şair Çağatay kelimelerinden çok divanda fiil şeklinde
kullanmıştır. Bu da Nakam`ın Nevai ve Nizami sanatına olan ihtiramından, hürmetinden ileri geliyor.
Nizami’nin şiirleri üzerine araştırmalar yapmış oryantalist-bilim adamı H. Yusifov, şair`in gazel
tarzının inceleme derecesini ayrıntılı şekilde izlemiştir. “Hüsrev ve Şirin” ve “Leyla ve Mecnun” eserlerinde
her bir gazel (30 beyitten) ibarettir. Tüm gazeller kafiyeye göre mesnevi biçimindedir. (Yusifov Halil, 1968:215) Fakat içeriğine göre mesnevilerdeki gazeller geleneksel kendini gösteren yönlerdir ki, bir gelenek olarak
onun yaratıcılığında da açıkça kendisini gösteriyor. Füzuli eserlerini derinden öğrenen Nakam, kendine has
yol bulmuştur. Nakam şiirlerinin çoğunda ilahi aşkla, maddi-dünyevi aşk birlikte tasvir olunmuştur. Büyük
yazarların şiirlerindeki hurufizm, panteizm motifleri ve farsdilli hind şairlerinin eserlerindeki felsefi
anlayışlar, Nakam şiirine has özelliklerdir. Nakam şiirini hiç de dünyevi, gerçek olaylardan bütünlükle tecrid
olunmuş halde düşünmekde doğru degildir. Şairin “Divan”ında mazmun ve mecazlar, güzelliğin, gerçek aşkın
tasviri ile beraber, hayat olaylarına münasebeti yansıtan lirik şiirleri yeterincedir. Orada aşkla bağlı verilen
obrazlar güneş, ateş, pervane, şarap ve b. Okuyucuda derin etki bırakiyor.
Gazellerinde panteist felsefi bakış kendine mahsus yer tutsa da, şair bu anlayışları, şarap, meyhane,
aşk, mahbube ve başkaları mecazi manada, sufi-mistik manada anlamak için degil, özellikle, lirikasındakı
öncül-sosya ideyaları B-8007/11888 (Nakam, 1901:388) şeriat aleyhine yönelmiş eleştiriyi görmek için
kaleme almiştir. Şairde vahdet-i vücutçuluk alameti yoktursa da, irfan və tasavvufun ortak degerlerinden
faydalanmak vardır. Ama eserlerinde ifrat terki-dünyalığa yer yoktur, çünkü bazı eserlerine nazaren, Nakamın
“Sufiyi-buriyanişin olma, gel harabata buriyadan geç”, “Gel harabata hidmeti pir et” (Kuluzade Mirzağa, 1965:397) kelimeleri, tabii ki, sufizme karşı olmamış, itikadına sadık kalmayan, sufizme zahirden, içten
bağlananları tenkit etmek maksadı taşır. Şair realizme zıdd düşen mürteci şiir yoluyla gitmiş, dinimis tik
etkilere de maruz kalmıştır. Örneğin:
Hoşa ol kim, edib nifret cahanın hay-huyundan,
Harabet içre bir mesken bulub guşenişin olmuş. (Nakam, 1897:35a)
Nakam gah insanın “cahanın hay-huyundan uzak kaldığı zaman harabatta mesken salarak,
guşenişin olması ile huzur bulduğunu”söylemiş, gah da, “Ey harabat, daim abad ol, Sakiyi, sağeri tahi
qoyma”, tavsiye etmiş, “daim ebedi ol, ve kadehi boş koyma”, demekle şuraya celb etmiştir (Nakam,
1897:393) Onun her bir mısrasının manasını anlayınca şairin ne kadar düşündürücü tefekküre zahir olduğunu
görüyoruz ve güclü kalem sahibinin bu zahmetini değerlendiriyoruz. Şu mısraya bakalım:
Defter-i lütfune ger istesen ruz-i ceza,
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52b-53a)
Degildir

Ve ya:
bir bütün eşgi geminden lacirem xali,
Kelisalarda kim şam-i seher feryad eder nagus. (Nakam. 1897:32b-33a)
Burada Allaha müracaat eden şair “ceza günü”, “günahların bağışlanması defterinde”, eger onlar
aff edilmezse, cahan oğulları satırba-satır kayd olur ve mahşer günü her kes ebedi hayret içinde kalır, diye
söylemiştir. Başka bir gazelden:
Cahan da derdimizi bilmez illa aşikan guya,
Cahanın derd-i yekser aşık-ı hayranedir mehsus.
Ayrıca, "cahan", ”cahanın”, “aşikan”, “aşiki” kelimesi beyitte paralel şekilde "cinas" sanat-üslubi
figürü aracı ile kullanılır ki, bu da şiirin etki gücünün artmasına neden olur.
Zemane fırtınasından keştiy-i cismimi reha bulmak,
Lanet kılsa Nuh ceşmim bir tufanedir mehsus. (Nakam, 1897 :36b-37a)
Ve ya:
Kal terk-i buğz et kim, mükerrerdir peyam-i vehy ile,
Olmaz iman olmasa her dilde eger asar-i büğz.
Ve ya:
Vara-vara söhbet-i ebrardan mehcur edib,
Akibet buğz ehlini iblise eyler yar-i buğz. (Nakam, 1897:37b-38a)
Şair şu mısralarıyla içinde kaynayan, tüğyan eden dertlerini, yürek sözlerini halka iletmiş, önerilerde
bulunmuş, insanları yolundan çıkmamağa çağırmıştır. Nakam devrinin derdini belirtmek için sufizme
muracaat etmiş, ustadının zengin becerisinden tecrübesinden faydalanmıştır. Sufizm islamiyetin bir sıra
kanunlarını, mesela, dünyanın ikiye bölünmesi, cennet-cehennem hakkında telimini, Kuranın hakiki olmasını
kabul etmemiştir. (Nakam, 1897:232) Nakamın “Divan”ı bedii eserinin mezmununda aşk acısı, dertli aşıkın
dilinde ah-nale, aşk, ateş, önemli yer tutsa da, aynı zamanda Müshef`in, Ali-eba`nın, Muhammed`in, (s.a.s)
Kuran`ın, Hızır`ın, Kerbela`nın, İsa`nın ve muhtelif kahramanların-Mecnun`un, Leyli`nin, Ferhat`ın, Şirin`in,
Hosrov`un, İsgender`in, Dara`nın, Adem ve Hevva`nın da isimleri çekilmişdir. Şu gazele bakalım:
Hebib-i kibriya kim gövherinden erş olub peyda,
Yazılmasa “Sakiname”Mahmut, Ahmet, Ekut, Taha.
Eger genc-i nihandan çıkmasaydı gövher-i zati,
Ne adem halk olurdu, ne semae, ne erz, ne heva. (Nakam, 1971:3)
Yahut :
Cahan bade-i nabsızdır haram,
Heram etme sagi cahane bana. (Nakam, 1971:3)
Nakam`ın dili çok ilginçtir, mısraları zengindir, sanki bir fikir altinda düşündürücü, manalı, ehkamlı,
sözler ve talep vardır. Klaasik şiire muracaat eden şair eyanların, zadeganların, zevkini okşayan ve çirkliliyin,
zulmün, zorakılığın meddahe olan bir edebiyatla yüz-yüze gelen, ona karşı muhalifet teşkil eden ilk önce sevgi
aşığı olmuş, düşüncelerini halka iletmek istemiştir. Odur ki, şair gah sufizmle bağlı olan şiire, gah da ona
karşı çıkmiştır.
Beynelüşşak mene bes bu feharet ki, gezib,
Bulmuşam itlerin ile ser-i kuyinde şeref .
Katl kıl, ya kerem et, merhemetinden merhem ,
Gelmişem dergahina dağ bedil, can bikef...
Nedir ey çerh ki, ayiney-i dövrün gayre,
Gösterir ruy-i beşaret, mene ruhsar-i esef. (Nakam, 1897:46b-47a)
Şair gazellerinde “t”, “r”, “k”, “d”, “m” bu sesleri tekrar etmekle “touzi”sanatından faydalanmış,
“merhem”, "merhemetinden", “kerem” ifadelerinin içeriğinde tekrarlanarak yarattığı ahenktir. Alliterasyon,
bilindiği üzere, sessiz (samit) seslerin tekrarlanması ile, şiirin ritim ve ses ahengini temin eden şiirsel araçtır.
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Akla mahkum olmağa davet sufizme zıddır. Fuzuli`nun “Ey asiri-dami-gam bir guşeyi-meyhane dut”,
mısrası ile başlamış gazeline yazdıkı nazirede de şair “bazm-i-alemi” atıp peymaneyi dutmağı belirtiyor. Bu
qazelde Nakam “guşeyi-meyhanede peymaneyi rindane dutmayı”söylese bile, diğer gazelinde” surahı
kulkulundan geçip meyhaneden uzaklaşmakı”, “xavay-i nefse uymamağı” söyliyor. (Kuluzade Mirzağa,
1965:398)
B-2708/4333 “divan”lar içerisinde önemli yeri gazeller, kaside, terkib-i bend, tecnis, terci-i bend
tutmuştur. Gazellerin bazilerinin mezmunu (konusunu) sufizmden, harabattan, meyhaneden, sakiden, sufiden,
meyden yazılmış şiirler ehate ediyor. Bu divanda olan gazellerin bir çoğu M- 375 şifrli “Divan”dakı gazellerde
görülüyor. Mesela:
Gel harabatda ol mest mudam, ey dil, kim,
Bunda ne begem nesek varuna bidad, esas. (Nakam, 1897:224)
Ve ya :
Gel harabata hidmet peyri et,
Rindeser metleli ol hemduş. (Nakam, 1897:266)
Nakam yazıyor:
Ne gördükse cahanda ruh fersa, gem feza gördük,
Ne bulduk teeşşüg aleminde, can feza olduk. (Nakam.1897:348)
Ve ya:
Gel harabata bir gedeh nuş et,
Gör nedir mecra-i nuşa-nuş. Nakam. 1897 :266)
Şair okuru “cahanda üzüntüden başka bir şey görmedigini, yani insanların normal hayat
şeraitinın olmadığı için, mecazi anlamda öyle yaşamaktansa onları harabata gelerek, buranın abihevasını tatmağa, dünyadan zevk almağa çağırır”. Bunun sebeplerini cahillikte, başarısız olmakta gören
şair aradan kaldırılmasının önemli olduğunu hissettiyi için 1883 yılında “Ziyay-i Gafgaziye” gazetisindeki
yazılar, “Şahtahtinski cenablarına korkmadan verdiyi cevap, devleti halkla ilgilenmeye çağırış” (İsmi bey,
1883) buna örnek ola bilir. B-2708/4333 dakı gazelerinde böyle belirtmiştir:
Yine de :
Cemle esir silsile-i geflet olmuşuz,
Yog olmayan bu derd eyler divane emel. (Nakam, 1897:394)
Ve ya:
Üftadelerüz künç-i harabatda hala,
Üftade, perestane, perestandeleriz biz. (Nakam, 1897:30b)
Nakam`ın sufizmle alakasi onun zayıflığı devrine güzeşti, islam dinine beraat kazan- dırması deyil, bu
şairin hakim idealojiye karşı cesaretli muhalifetin ifadesidir. Nakam`ın gazellerinde sevginin sufi, panteist
karakteri onun kendi aşkının Mecnun aşkından üstün olmasındadır. Mecnun`a benzer bağlılık ise Nakam`ın
şiirlerindeki muhabbetin sufizmle bağlı olduğunu gösteriyor. “Şeb-i hicran” gazeli Füzuli`ye mahsustur. Bu
gazele ise Nakam böyle nezire yazmıştır:
Esir-i gemlerinin meskenleri gemxane olmazmı,
Canane aşık olan Mecnun tek efsane olmazmı? (Gazihane.d., 1889-1917:1)
Ve ya:
Verib secde kıldık bağrimi gan gem-i şerab ile,
Meger meyhaneler sagiye peymane olmazmı? (Gazihane d.,1889-1917:1)
Bu gazel aynı zamanda D-831/24084 yüz sahifasında da var
dır.
Bu gazelleri gözden geçirdikçe mısraların ve fikrin ne kadar benzer olduğunu bir daha göre biliyoruz.
Bu gazellerin her birinde hayat hakikatlari hem hakiki, hem de mecazi manada verilmiştir. Aşk hurufilikte,
sufilikte en ulvi ve en yüksek anlayıştır. Mısralara bakalım:burada Türkce ve Arapça kelimelere rast gelinir.
Gem-i dövrandan eger gem yetişe insane,
Aşgınnan derdine bi şürbey-i yegin loğmandır. (Mumtaz S, 1896-1902:29)
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Ve ya :
Rah-i belada, ey dil, sakit ol, eylemezmi?
Gan-yaş töküb gözünden ah etdiyin kifayet. (Nakam, 1897:16a)
Yahut:
İglim-i dil ne dürlü virane olmasın kim ,
Zalim olursa vali, viran olur vilayet. ( Nakam, 1897:16a)
Şair ah-nale yapmağin manasız olduğunu, derde en iyi ilacın aşk olduğunu ve eger vilayet viran olursa
valinin zalimlığı sebebinden olacağını belirtir:
Ve ya :
Cemal-i yara könlüm cilvegar olmuş behemdullah,
Şefay-i aşk kılmış könlümü ayiney-i hikmet. (Nakam, 1897: 17b)
Nakam`ın gazellerinde esas konu aşk olsa da, bu sevgi soyal-felsefi mazmun bakımın dan hayatın hem
kederli, hem de ışıklı anlarını tasvir ediyor. Şairin gazellerinde haksızlık, devrinin karanlığı ortaya çıkıyor, o,
dünya işini musibet, felaket hesap ediyor, onların topladığı var devletini degerli, faydalı işlere sarf etmeğe
çağırmış, derviş gibi yoksul yaşamağa ruhlandırmış, dünyanı güzel geleceye götürmek için ilmin, sanatın daha
faydalı olduğunu söylemiştir. Mir Celal şu gazeli “resmi gazeller“ diye söylemiştir. Nakam Füzuli`nin bu
qazeline nazire olarak böyle yazıyor:
Dust biperva, felek birehm, devran bisükun,
Derd çok, hemderd yok, düşmen gevi, tale zebun. (Safarli, 1982:230)
Gazel şairin en çok sevdiği şiirlerden biridir. O, defalarca bu üslupta, tekrar olunan hemcins
kelimelerden, aynı ahengde, aynı menşeli ifadelerden kullanmış, klasik bedii ifadesini Fuzuli gazelinde
bulmış, şu gazel aslında şairin yaşadığı kısaca söylersek toplumdur. O, şeriat ehkamlarına karşı itirazı böylece
belirtmiştir. Örnek:
Derd bihedd, men mezerret, dil belalı, el`iaz,
Dövr zalım, baht naim, yar bedxu, el`iaz. (Nakam, 1897:26b-27a)
Ve ya:
Ey dil-i biçare daim kec, meram ister seni,
Baht kec, devran kec, ehbab kec, gemhar kec. (Nakam, 1901:388)
Başga gazelinde yazıyor:
Zebun ben, baht-i dün ben, vajigin ben, mestü heyran ben. (Nakam, Cönk:7)
Fuzuli`nin bu gazeli çok sayda şairlerin dikkatini çekmiş ve bu mevzuyu işlemişler. M.E.Sabir`in bu
gazeli de Fuzuli gazelinin haman mısralarına nazire olunmuştur :
Cahil-i nadan bülendü agilü hüşyar pest. (Elekper Sabir, 1958:254)
Fuzuli`nin şu beytine:
Bu gemler kim, menim vardır, beyirin başına koysan ,
Çıkar kafer cehennemden güler, ehl-i ezab oynar. (Quluzade.M.1965:444)
Nakam`ın Fuzuli`ye nazire olarak yazdığı şu beyte bakalım :
Her ki, ba mah neşined şuruşi ebede rui,
Herki, badu neşined ço mah konedeş came.(Gazihane. 1889-1917:1)
Bunlarin başlığı kitapta yanlış olarak rubai yazılmıştır.
Ve ya:
Gedersem gebre dağ hesret ile derd-i hiçr gele,
Olur nemnak cismimde kefen, hak-i mezar ağlar. (Nakam. Cönk:14)
Nakam da Fuzuli gibi kanlı göz yaşları akıtmaktan şikayet ediyor, mısralarda, tekrirden, parlak tezatlar,
tam kafiyeler yaratmıştır. Doğru konuşmağın bir bela, devrin zalim, bahtinin olmadığından, yarin kötü huylu,
derdin sonsuz olduğundan şikayet etmiş, mürtece dini-mistik edebiyata karşı kendi fikirlerini söylemiştir.
Nakam Füzuli`nin bazi gazellerini satirba-satir kitapına geçirmüş ve aynı satrı yeniden kendi istedigi gibi
kullanmıştır. Nakam`ın hem gazellerin de, hem de kasidesinde felsefi-dini-motivler vardır.
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Hz. Muhammedin (s.a.s), Kuran`ın, Mustafa`nın, Mesihi–Meryem`in, Adem ve Hevva`nın medhinden
bahseden gazellerde konu, motif, dini özellik taşısa da, şair bu mühiti vasf eden gazeller yazmıştır. Bu
gazellerde irfan-i felsefi fikirler de vardır. Örnek:
Koymayıb heyran zelalet zülmetinde alemi,
Möcizatından fizun eylemiş Kuran sirac .(Nakam, 1897:19b-20a)
Şair Kuran`ın kendi mucizesi ile eziyet zülmetində alemi koymadığını meşale gibi daim işık saçtığını
söylemiştir. Örnek :
Olmaz iki alemde perişan, mükedder,
Dilbestey-i gisuy-i perişan, Muhammed. (Nakam, 1897:26a)
Ve ya:
Bes olub söylemeye şenini Musay-i kelim,
Seni vesf eylemege geldi, Mesih-i Meryem. (Nakam, 1897:62b)
Nakama Fuzuli`nin şu gazeli cok hoş olduğu icin nazire olarak böyle yazmıştır:
Gel, ey sufi, harabatda gör keyfiyeti ne imiş,
Muhabbet camını nuş eyle bil, kim, lezzeti ne imiş. (Nakam, 1897 :270)
Fuzuli`de ise bu gazel böyledir:
Ey xoş ol mest ki ,bilmez gem-i alem ne imiş,
Ne çeker alem için gem, ne biler gem ne imiş. (Cumşudoqlu, 1997:231)
Aşıkın böyle dili bağlı, kederli, saçları perişan olması şairi kederlendirmiş, sufini harabata çağirir,
Allaha olan sevginin zenginliyini burada görmeyi tavsiye etmiştir. İnsana, onun güzelliğine vurgunluk Nakam
gazelinin esasıdır, ama o, gerçek aşkın varlığının belirtilmesiyle bağlı olarak zahitlerle, vaizlerle, şeyhlerle
ahkamla konuşuyor. Zamanın bütün derdi, kederı, gamı, ahu-nalesi, sanki onun ruhuna hopmuştur. Nakam bir
çok gazellerinde cefaların-cevrlerin bitmemesinden isyan etmiştir. O, kendi romantik arzularını da sufizm
vasıtasıyla ifade etmiştir. Şu gazelde yazıyor:
Ol peri ruyin tevaf etdikde kuyin, ey seba,
Halımı devr kuyinde derü divara erz.
Zehmler peyda olub bağrımda nitkim lal olur,
Leb açarsam etmege ehvalımı her yara erz. (Nakam, 1897:38a-38b)
Burada romantik kahraman duygularının, dilinin lal olduğunu söyliyor, kendi halini derü-divara arz
etmek istiyor. Şair gazellerinde aşk ve kederle beraber, devrinin olumsuzluklarına karşı gazebini, nefretini de
belirtmiştir:
Aşkar olsaydı kemah-i sifetin alemde,
Ersey-i erzde ne küfr kalar,ne kafer. (Nakam, 1897: 62b-63a)
Ve ya:
Alemde ferr-i rehmet-i rehman-i rehim-i,
Etdi le`man nur-i füruzan Muhammed. (Nakam, 1897:26a)
Başka gazelde:
Yazık, ey dil, sana kim derd nümalım sendedir ancak,
Bela sendelerim sende, möhneder sende, gem sende. (Nakam, Cüng: 9a.v)
Dinle bağlı olan bir çok fikirleri, duyguları bir sembol ve kinaye gibi kullanan şair, mestlik anlamını
da sembol gibi kabul etmiş, XIX-cu asrda şeriat kanunlarının baskısı ve esareti aleyhine itiraz ifade etmiştir.
Professor F.Kasımzade Nakam`dan bahsettiği vakit şunları söylemiştir: “Nakam`ın lirikasında Doğu
panteizmi ruhu hakimdir. Nakam`ın eserlerinde eski mevzuların, defalarca işlenmiş şablon teşbih ve
istiarelerin tekrarından yaranan yorucu bir yekneseklik hökm sürüyordü”. (Kuluzade.M. 1965:396)
Nakam`ın muassırları, kendinden önceki ve sonrakı şairler de Füzuli`ye nazireler yazmışlar. Nakam`ın
Fuzuli ve gayri dahilerin eserlerine müracaatını, onun bedii düşüncesinin gelişmesinin geri kalması gibi
düşünmek doğru değildir. Kendi şiirlerinde her zaman çalışan, karşılıklı sevgisinin hasretiyle alışan yolgösterici kelimeleriyle insanı düşündüren Nakam, şiirlerinde aşkını ve sevgisini yüzüne tutarak, ağrılı derdlerini
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söylüyor, bazi gazellerinde ise devrinden şikayet ederek “bir ehli-dil” bulmadığını, hiç kimsenin onun gibi
“möhneti-hicran” olmamasını tavsiye ediyor. Örnek:
Ruh-i cananda olmuş yene efşan geysi,
Allah-Allah ne perişan, ne kara gündür bu. (Nakam, 1897:58b)
Ve ya:
Demeye derd-i dilimi bulmadim bir ehl-i dil ,
Alemi dolaşdım, gitdim, etdim cüstü cu . (Nakam, 1897:58a)
Yahut:
Menim tek olmasın bir kes cahanda derd pamal ,
Menim tek bir kes olmasın esir-i möhnet-i hicran. (Nakam, 1897:55a)
Nakam`in terkib-i bent ve terci-i bendlerinde de Füzuli lirikasındakı tasavvuf belirtlerine rastlıyoruz.
Panteist görüşlerini açık şekilde aksettiren bu kelimeler; sagi, şarap, canan ve s. suretler mistik mezmun
taşıyor. Aşk esiri olduğu ise bir zencir olarak acizliyin örneğidir. Füzuli`de olduğu gibi, Nakam`da da tasavvuf
tesiri şeriat ehkamlarının menevi asaretine karşı, kalp özgürlüğünü her şeyden üstün tutmuştur. Gazellerinin
birinde o, ne bir rehber, ne de bir kimsenin kulu olduğunu böyle söylemiştir :
Bulub ezelde elemden vücud-i cevherimiz,
Mezahir gem olubdur dil-i mükedderimiz.
Esir-i Cam-i Cemiz bezm-i aşkda amma .
Ne sagi var, ne sürahi, ne mey, ne sağerimiz,
Garib-i derbederü zar merteriz Nakam,
Ne kimse rehberimiztir, ne kimse yaverimiz. (Nakam, 1897:31a-31b)
Ve ya:
Vesl eyyamını der xatir edib peyveste,
Edirem didelerimden axıdıb kan, efsus. (Nakam, 1897:32a)
Nakam`ın şiirlerindeki zulm ve cehaletin tenkidi gibi terekkiperver motifler onun devrüyle bağlıdır.
“Ki, mahz mektebi–alemde gemdir ezberimiz” demekle bu kadar etrafi saran kederin, gemin acısına, devrin
haksızlığına hiç de göz yummamış, “efsuslanmış”, “Kocalar çay” evinde hemşeherlilerine hayirli
meslehetler vermiş, kendi siirleri vasıtasıyla halkı ruhlandırmıştır.
N-292/2939 toplu adlanan kitapta böyle çeşitli şairlerin ve Nakam`ın da şiiri vardır. “Şair Firdevsi`nin
bin yıllığını geçirmek için kurulan Azerbaycan komisyonuna hediye ediyor.” 1934 yıl. Bu Muhammed
Paşa bin Ali Esger Afşar`a aittir.
Hest ço Nakami-ye men kam-e şah,
Nist ze himmet ke şevam kamhah. (Ali Asker Afşar, 1934:161)
Nesri:“Benim Nakam`lığım şahın kami deyil, bende öyle himmet yoktur ki, kami steyen olum”.
“Ziyay-i-Kafkaziye” gazetinin 1883-yıl tarihinde N-11, 17, 23-de onun mektupları derc olunmuş, bir
gazel dıkkatımızı çekiyor:
Ehl-i dünyanın olmaz ahireti,
Gör bunu ister isen andan keç. (Ziyay-i Kafkaziye, 1883 №11)
Sonunda İsmi Sedreddin begof yazılmış imza vardır:
A.Gölpınarlı Füzuli`de vahde-i vücutçuluk görmüyor. (Kuluzade, 1965:70) Onu daha çok gerçek
duygularla bağlı şair gibi tanımıştır. Nakam şiirlerinde de dini-mistik mazmunlar vardır. Şair böyle aşkperest
vurgun bir şair olarak hisslerini gazelleri vasıtasıyla tasvir etmekten çekinmemiş, gazellerinde sevgisini
defalarca beyan etmiş, aşkı yolunda canını vermeye hazır olmuş bir aşıktır.
Arx. N-3964. L-591/37353 A.Gölpınarlı tarafından tertib edilmiş, “Nakam” Md.–de Emire K. de 422
No-dadır. Konya`da Mövlana müzesinde Fateh Millet kütüphanesinde 482 kay dını yazmış, h.t.1320 yıl,
m.t.1903 yıl olan bu kitab Türkiye`de korunmaktadır. Eserde “Dibaçe” den sonra naat, terci-i bend, tahmis
ve kaside, tarihlerden, mektuplardan sonra gazeller alfavatik tertiple başlıyor.
Son bulduğumuz malumata esasen şairin Türkiye`de 2 degil, 4 kitapı vardır.
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I-Arx. N-Ali Emiri Efendi. Manzum eserler (Millet kitabxanesi) 422, “Divan”, 89 yaprak. Her biri 16
satir. Katip Yakup Bey Mahmut (h.t. 1311- m.t. 1893)
II-34 Ali Emiri Efendi. Manzum eser 422 arap–talik, katibi-Yakup bey Hacı İbrahim, “Divan” (h.t.
1311, m.t. 1893) İstanbul Millet kitaphanesi.
III- “Hayaleti-perişan”, -lirik-gazeller.
IV- “Divan”, “Genci-i adab” (1904) 135 yaprak, epik–didaktik manzumedir.
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Şəfiqə Abdullayevanın “İsmayıl bəy Nakam və onun “Divan”ı
adlı namizədlik dissertasıyasına
RƏY
XIX-XX yüzillik Azərbaycan ədəbiyyatının ümumi tarixində yeni və coşqun bir inkişaf
mərhələsini təşkil edir. Bu dövrün ədəbiyyatı və onun əksər nümayəndələri epiqonçu, nəzirəçi, ikinci dərəcəli
şairlər damğasını qazanmışlarsa da mədəniyyət və ədəbiyyata yenu ideya, yeni üslub gətirməklə, onlar dövrün
müqtədir şairləri, maarifçiləri, bir sözlə fədakar ziyalıları ola bilmişlər. lakin təəssüflər olsun ki, hələ də bu
dövrün yaradıcı nümayəndələrinin bir çoxunun əsərləri üzə çıxarılmamış, onlara məxsus yazılı abidələr ciddi
tədqiqata cəlb edilməmiş, əsərləri nəşr olunmamışdır. Azərbaycan şeirinin belə nümayəndələrindən biri də
şair İsmayıl bəy Nakamdır. İsmayıl bəy Nakamın şəxsiyyəti və yaradıcılığı bir çox tanınmış alimlərin, o
cümlədən F.Köçərlinin, Ə.Müznibin, S.Mümtazın, H.Araslının. C.Xəndanın, F.Qasımzadənin, sonralar
Y.Piriyevin, S.Əfəndiyevin və digər alimlərin diqqətini cəlb etmişdir. Şairin həyatı və yaradıcılığına dair
dissertasiya və məqalə səviyyəsində tədqiqat işləri yazılmışdır. Buna rəğmən İ.b.Nakamın ədəbi irsi tam və
daha ciddi şəkildə tədqiqata cəlb olunmamışdır.
Bu baxımdan, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı Şəfiqə
Abdullayevanın “Nakam bəy və onun “Divan”ı adlı dissertasiya işi, İsmayıl bəy Nakamın dövrünün tarixinə,
ədəbi-mədəni mühitinə, həyat və yaradıcılığına xüsusilə də Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində yer alan şairə
məxsus “Divan”ının tekstoloji və filoloji baxımdan tədqiqi və müxtəlif cünglərdəki şeirlərinin araşdırılmasına
həsr olunan dissertasiya işi maraq doğurur və təbii ki, bu istiqamətdə işlənən mövzu ədəbiyyatşünaslığımız
üçün həm əhəmiyyətlidir həm də, aktuallıq kəsb edir.
Dissertasiya işi Giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
Dessertantın az işlənmiş və ədəbiyyatımızda boşluq təşkil edən belə bir mövzunu seçib işləməsi çox
məqsədəuyğun olmaqla, Nakamın ədəbi irsinin mətnşünaslıq nöqteyi-nəzərdən öz qiymətini almamasını və
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onun “Divan”ının ilk dəfə Şəfiqə xanım tərəfindən nəşrini, tədqiqini nəzərə alsaq haqqında bəhs açdığımız
tədqiqat işinin nə qədər dəyərli, orijinal xarakter daşıması aydın ola bilər.
I fəsil “İsmayıl bəy Nakamın dövrü, ədəbi-mədəni-mühiti, həyatı və bədii irsi adlanır.
Bu fəsildə tədqiqatçı İsmayıl bəy Nakamın yaşadığı dövrü, müqtədir şairlər tərəfindən
mədəniyyətin, ədəbiyatın, sənətin, maarifin inkişafını, Azərbaycan regionlarında yeni üsullu (üsuli-cədid) və
qəza məktəblərinin açılmasını, mətbuatın inkişafını, poetik məclislərin fəaliyyətini, ümumilikdə dövrün ədəbimədəni mühiti barəsində əsrin əsas durumunu işıqlandırmışdır. Həmçinin fəslin davamı olaraq İ.Nakamın
həyat və yaradıcılğının tədqiq tarixindən, şairin həyatı və yaradıcılığı, aparılan tədqiqatlar irəli sürülən
mülahizələr həmişə dəqiq və dolğun olmadığından iddiaçı tərəfindən yeni yanaşma ilə əlyazmalar əsasında
araşdırılmış və beləliklə daha həqiqi faktlarla boşluqları doldurmağı bacarmışdır.
Şəfiqə Abdullayevanın əsəri əsasən ilkin qaynaqlar əsasındadır. O, şairin doğma şəhəri Şəkidə
fəaliyyət göstərən və Qarabağ, Şirvan şairləri ilə də ədəbi əlaqələrini, onlarla mənzum məktublaşmalarını
Qasım bəy Zakirlə, Səfa Səməd əfəndilə, Hacı Əbdülməcid əfəndilə və digər poetik məclis şairləri ilə əlaqəsini
nümunələrlə göstərmiş, Nakamın dostları arasında söz ustadı kimi “bəlağəti-kanisan” adı ilə çağrılması və
dostları tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsini şərh etmişdir. Araşdırma nəticəsində əldə etdiyi bu kimi
faktlar dissertanta şairin şəxsiyyətini doğru, dürüst təqdim etməkdə yardımçı olmuşdur.
II fəsil “İsmayıl bəy Nakamın əsərlərinin və “Divani-Nakam”ının əlyazmalarının nəşri” adlanır.
Burada şairin əsərlərinin əlyazma nüsxələri haqqında ətraflı məlumat, əlyazmalarının elmipaleoqrafik tədqiqi, Nakamla bağlı münşəat, müşairə və qəzetlərə nəzər yetirilimiş, şairin arxivində yer almış
qəzəlləri, o cümlədən əsərlərinin nəşrləri, çap kitabları, Nakamın Türkiyədəki əlyazmaları, cünglərdəki
qəzəlləri, onunla bağlı fraqment və fotosurətlərin paleoqrafik təsviri öz əksini tapmışdır.
Ş.Abdullayeva bu fəsildə, Nakamın Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əsərlərini və “DivaniNakam”ını əsasa qoyaraq onları qarşılaşdırmışdır. Müqayisə zamanı istifadə etdiyi nüsxələrin xronoloji
ardıcıllıqla saylarını göstərmiş və geniş təsvirini vermişdir. Bu fəsildə həmçinin şairin məktubları, arxivlərdə
yer alan şeirləri, .İ.İsmayılovun redaktorluğu ilə çap olunmuş əsərlərinin və Türkiyə əlyazma nüsxələrinin
geniş təsviri verilmişdir.Tədqiqatın ən gözə çarpan və dəyərli hissəsi bu fəsli hesab etmək olar.
Çünki,əlyazmaların şərhi, izahı, həmçinin də təsviri tədqiqata bir yenilik aşılamış, bu barədə geniş təsəvvür
yaratmışdır.
III fəsildə İ.Nakam yaradıcılığında klassik irsə münasibət məsələsinə toxunulmuşdur. Bu fəsildə
İ.Nakamın əsərlərinə şifahi xalq yaradıcılığının təsiri, şeirlərində təsəvvüf motivləri, təbiət təsvirləri və
klassik irsə, ələxsus da Füzuli şerinə olan münasibət üzə çıxarılmış, geniş şəkildə şərh edilmişdir.
Ş.Abdullayeva şairin bu məzmunda olan şeirlərini təhlil edərək yeni baxışla işıqlandırmağa səy
göstərmişdir.Tədqiqatçı Nakam haqqında məlumat verən Ə. Müznibin “Nakam təbiət təsvirlərinə, təbii
duyğulara qəzəlləri arasında heç bir yer verməmişdir” fikrinə qarşı çıxmış və onun əsərlərində təbiət
təsvirlərindən geniş istifadə etdiyini nümunələrlə sübut etməyə səy göstərmişdir.
İ.Nakamın yaradıcılığının mətnşünaslıq problemləri, onun əsərlərinin müqayisəli-tekstoloji və
filoloji təhlili, qrafik xüsusiyyətləri, mətnin təhrifləri, hərf dəyişməsi, sözlərin əvəzlənməsi, mətnə əlavə
edilmiş sözlərin müəyyənləşdirilməsi, klasiklərin əsərlərilə müqayisəli təhlili,tədqiqatın yeni və orijinal
xarakter daşımasını göstərir. Çünki, Nakamın əsərləri mətnşünaslıq baxımından öyrənilmədiyi üçün bu
tədqiqat işi konkret nəticələri ilə ədəbiyyatşünaslığımız üçün faydalıdır.
Dissertasiyanın nəticə hissəsi 11 bənddən ibarət olub, əsərin məzmununu əhatə etmişdir. 200
adlı zəngin ədəbiyyat və əlyazma mənbələrindən, fraqmentlərdən, internet materiallarından bacarıqla istifadə
etməklə bəhrələnmişdir.
Əsər sadaladığımız məziyyətlərilə yanaşı, qüsur və nöqsanlarından da xali deyildir. Odur
ki, bunların bəzilərini aşağıda göstərmək istərdik.
1.
Mündəricata fikir verilməli
2.Texniki qüsurlar
3.Üslub xətaları s.-91, s.-50,51, 56,162, 179,180 və s.” bəri” dildə olan dialekt ifadə ilə tez-tez
rastlaşıriq.
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4.Rəqəmlər ya hərflə ya da rəqəmlə qeyd olunmalıdır.
5.119-cu səhifədə rusca verilən sitat tərcüməsiz verilmişdir.
6.Filoloji təhlil 56-ı vərəq olduğu halda tekstoloji təhlil vərəqdən ibarətdir. Bir az genişləndirmək
olardı.
7. Nəticə 11 bölgüdən başqa yarımbölgülərə də ayrılmışdır ki,məncə bu artıqdır. Şəfiqə
Abdullayeva “İsmayıl bəy Nakam və onun “Divanı” adlı tədqiqatı üçün zəngin materiallar və faktlar əldə
etmişdir. Şəfiqə Abdullayeva qarşısına qoyduğu problemi böyük sevgilə və şövqlə həll etmişdir. Əsər redaktə
olunduqdan sonra növbəti mərhələyə keçə bilər.
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi
şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent:

Aybəniz Mustafa qızı Rəhimova
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(14)
Ali DOĞAN
FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂN-NÂME-İ KEBÎR’ÎNDE EFSANEVİ/MİTOLOJİK KUŞLAR
MYTHICAL/MYTHOLOGICAL BIRDS IN SÜLEYMÂN-NÂME-İ KEBÎR OF FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ

ÖZ
Süleymân-nâme-i Kebîr, Firdevsî-i Rûmî tarafından kaleme alınmış, manzum ve mensur karışık
yazılmış, Hz. Süleyman’ın hayatını ve kıssalarını esas almakla birlikte diğer peygamberlerin kıssalarından
kutsal kitaplara, tıp, geometri, felsefe, astronomi vb. pek çok alanla ilgili bilgiler içeren oldukça hacimli
ansiklopedik bir eserdir. Eserde Gaz, Evyaser, Nasen peygamberlerden dünya padişahlarına; Lokman Hekim,
Eflâtun-ı Yunânî gibi âlim ve filozoflara cin, peri ve hayvanlara kadar bütün mahlukatlar Hz. Süleyman’ın
hizmetindedirler.
Bu çalışmada on beşinci yüzyılın sonu ile on altıncı yüzyılın başlarında yaşamış olan Firdevsî-i
Rûmî’nin Süleymân-nâme-i Kebîr adlı eserinin 61 ve 62. ciltlerindeki efsanevi/mitolojik kuşların eserde hangi
münasebetlerle ele alındığı incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme, Efsanevî kuşlar, Sîmurg.

ABSTRACT
Süleymân-nâme-i Kebîr is a very voluminous encyclopedic work written in both prose and verse by
Firdevsî-i Rûmî based on the life and stories of Solomon, including information on many fields, from the
stories of other prophets to sacred books, medicine, geometry, philosophy, astronomy, etc. All creatures from
the prophets Gaz, Evyaser and Nasen to the sultans of the world, from scholars and phylosophes such as
Lokman Hekim, Eflâtun-ı Yunânî to jinns, fairies and animals, are in the service of Solomon in the work.
In this study, the relationships of the mythical / mythological birds with regard to the work in the 61st
and 62nd volumes of Süleyman-nâme-i Kebîr of Firdevsî-i Rûmî, who lived at the end of the fifteenth and early
sixteenth centuries, are examined.
Keywords: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme, Mythical Birds, Simurg.
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Bu makale, yazarın , “Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme (61 ve 62. Ciltler) İceleme-Çeviriyazılı Metin” adlı doktora
çalışmasından türetilmiştir.
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GİRİŞ
İnsanoğlunun hayvanlar âlemi ile olan ilişkisi tarihin çok eski devirlerine dayanmaktadır. İlk
devirlerden beri insanoğlu, hayvanları anlamayıp açıklamaya çalışmış ve onlarla mücadeleye girişmiştir. Fakat
bu mücadelede çoğunlukla insanoğlu hayvanlara mağlup olmuştur (Ceylan, 2015: 1).
En eski çağlardan günümüze kadar çeşitli hayvan türleri dinî inanç, kehanet ve falcılık gibi inançlar ve
çeşitli totemler açısından saygı görmüştür. İnsanoğlu, avlanmaya dayalı yaşam sürdüğü devirlerde hayvanları
yakından tanıma fırsatı bulmuş, bu durum da insanoğlunun dinî inançlarının gelişmesine katkıda bulunmuştur
(Kürşat, 1998: 81-85).
Temel vasıfları uçma olan kuşların insanoğlu üzerindeki etkisi diğer hayvanlardan farklıdır. Kuşlar,
ilk çağlardan beri korkulacak, tapınılacak, imrenilecek hayvanlar olmuştur. İlk devirlerden beri insanoğlunun
kuşlara olan hayranlık ve ilgisi, insanoğlunun bilgiye ve teknolojiye giderek hâkim olduğu süreçte azaltmamış,
giderek daha da artmıştır (Ceylan, 2015: 1-2).
Kuşlara, pek çok farklı kültürde olduğu gibi Türk kültür ve mitolojisinde de genişçe yer verilmiştir.
Türkler, “mimarilerinden halk danslarına, kıyafetlerinden mezar taşlarına, deyim ve atasözlerinden sözlü ve
yazılı edebiyat ürünlerine kadar bütün kültür alanlarında kuşlardan esinlenmiş ve yararlanmıştır.” (Ceylan,
2003: 1) Türk kültür ve mitolojisinde genişçe yer verilen kuşlara, klasik Türk edebiyatı şairleri de yer
vermişlerdir. Şairler, ele aldıkları kuşların yalnızca fizyolojik ve anatomik özelliklerine değil, onlar
hakkındaki halk inanışlarına ve mitolojik ayrıntılara da yer vermiştir (Oener, 2018: 320). Dil-kültür malzemesi
olan bu kuşlardan anka, hüma, kaknüs gibi kuşlar mitolojik çağrışımlarıyla; papağan, semender, ebabil
olağanüstü özellikleriyle ve akbaba, baykuş, güvercin, doğan, karga, kartal, kaz, keklik, kumru, leylek, şahin
vb. kuşlar ise fizyolojik özellikleriyle söz konusu edilmiştir (Ceylan, 2003: 2).
Efsanevi/Mitolojik Kuşlar
Anka/ Simurg
Farsçada Simurg, Arapçada Anka, Türk kültüründe ise Zümrüdüanka adıyla anılan Simurg, Farsçada
otuz kuş anlamına gelip mitolojinin en önemli kuşlarından biridir (And, 2015: 315). Anka; Kafdağı’nda
yaşadığı varsayılan, tüyleri renkli, yüzü insana benzeyen, asla yere konmayan, daima yüksekte uçan ve her
kuştan kendisinde bir alamet bulunduran efsanevi bir kuştur (Pala, 2014: 24). Anka hakkında çeşitli efsaneler
vardır. Bu efsanelerinden birine göre dişi bir kuş olan Anka’ya Allah bir erkek kuş yaratır, bu kuşlar çoğalıp
Necid ve Hicaz taraflarına yayılır. Anka o yöredeki kuşlardan sonra çocukları da alıp götürünce Ashab-ı Ress,
onu peygamberleri Hanzale b. Safvan’a şikâyet eder. O da Allah’a dua eder ve Anka kuşu nesliyle beraber
yıldırım çarpması sonucu ölür (Canım, 2018: 474).
İnsanlar gibi düşünüp konuştuğu, çok geniş bir bilgiye sahip olduğu, kendisine başvuran hükümdar ve
kahramanlara danışmanlık yaptığı ve Zal’i yetiştirdiği rivayet edilen Anka, divan edebiyatında adı en çok
anılan kuşlarından biridir. Çok yüksekten uçması, yuvasının Kafdağı’nın ardında olması ve Kafdağı’nın
yerinin bilinmemesi, insanlara görünmemesi gibi nedenlerden dolayı tasavvufî şiirde yokluğun ve vahdetin
simgesi olarak ifade edilir (Zavotçu, 2013: 660).
Süleyman-name’de kuşların padişahı olarak ifade edilen Simurg, diğer kuşlarla birlikte Hz.
Süleyman’ın tahtına güneş dokunmasın diye kanatlarıyla gölgelik yapan, kuşlarla ilgili bir durum olduğunda
Hz. Süleyman’ın huzuruna çıkıp haber veren kuştur.
Simurg, diğer kuşlarla birlikte Kaf âleminden diğer âlemlere seyrederken Elbürz dağının zirvesine
geldiğinde yavrular ve yavrularının uçamayacak kadar güçsüz olmasından dolayı burayı vatan edinir:
velâkin sîmurg kûh-ı Elbürz (11) kullesinde kaldı zirâ ki yalıñuz idi işi yogudı kulle-i Elbürzde
yavruladı ammâ ki yavrusınuñ (12) kanadları yitüp bitmedi zirā ki bu rub-ı meskûn hevâsına mizâcı mugâyir
geldi varup sîmurg dahı (13) kendü âlemin bulımadı yavrusın dahı terk kılımadı ol sebebden kûh-ı Elbürz
kullesinde vatan (14) tutdı. (C.62/83b/5-14).
Eserde Simurg ile ilgili üzerinde durulan bir diğer husus Simurg’un tüyüdür. Sam’ı kurtarmak için
cadıyla savaş hâlinde olan Sam’ın askerleri cadının sihriyle baş edemeyeceklerini anlayınca Calinus Hekim’e
gidip ondan yardım isterler. Calinus Hekim, Sam’ın askerlerine Simurg’un tüyünden yapılmış ve üzerinde
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ism-i azam duası yazılı on ok verir. Sam’ın askeleri bu oklar sayesinde cadının sihrini bozup onu mağlup
ederler.
Hüdhüd
Arapçada hüdhüd, Farsçada huppe ve Türkçede ise ibibik, büdbödek adlarıyla da anılan Hüdhüd;
gagası uzun ve biraz aşağı doğru kıvrık, kanatları ve kuyruğu siyah beyaz alacalı, diğer kısımları pembeye
çalan açık renkli bir kuştur (Harman ve Kurnaz, 1998: 461-462). İslami literatüre göre tüm mahlukatların
padişahı olan Hz. Süleyman’ın haberci kuşudur ( Oener, 2018: 329). Süleyman-name’de de Hüdhüd, Hz.
Süleyman’a haber getirip götüren bir kuştur. Hz. Süleyman, Tedmür şehrine yapacağı ziyaret için Tedmür
meliki Hurşîd Şah’a yazdığı mektubu Hüdhüd ile göndermiştir:
Süleymân ibn Dâvûd ol vakt ki Rûha şehrinden devlet ile kalkup hayl ü haşem ile (16) tabl u alem ile
yil tahtın ki götürüp gitdi Tûdemūr meliki Hurşîd şâha nâme yazup hüdhüd ile gönderdi (C.61/4a/15-16).
Hüma
Hüma, devlet kuşu, saadet ve kutluluk anlamlarına gelen Farsça bir kelimedir (Batîslam, 2002: 187).
Devlet kuşu, cennet kuşu ve talih kuşu adlarıyla da bilinen Hüma, Kafdağı’nda, Okyanus adalarında veya
Çin’de yaşadığına inanılan efsanevi bir kuştur. Eskiden bir meydanda Hüma uçurulur ve Hüma kimin başına
konarsa o kişi padişah olurmuş. Yine Hüma göklerde uçunca gölgesi kimin başına düşerse o kişinin ileride
padişah olacağına inanılırmış. Hüma kuşunun ayaksız olduğu, dirisinin ele geçmediği ve kemikle beslendiği
söylenir (Pala, 2004: 216). Divan şiirinde çokça işlenen bir kuş olan Hüma; talih, saltanat, iyilik ve cennetin
sembolüdür (Öner, 2008: 567).
Hüma kuşu; gökyüzünde yaşayıp yere inip konmayan, sadece Allah’ı zikretmeyi gıda edinen,
gökyüzünde çiftleşip gökyüzünde yumurtlayan ve gökyüzünü yuva tutan bir kuştur. Diğer kuşlar gibi Allah’ı
kendi lisanınca zikretmesinin yanında Hz. Süleyman’ın tahtı bir yerden başka bir yere götürülürken o da tahta
eşlik eder:
küre-i nesîm murgân-ı hümâyûn vezîr idinen hümâ kuşı ve dahı cemî hevâyı kuşlardan dört mîl (8)
mikdârı sîmurgdan yuķaru küre-i nesîme yakın uçup hümâ kuşı Süleymân tahtını yil götürüp gitdikçe (9) anlar
dahı kanad açup uçuşup dillü dilince Allâha hamd ü senâ kılmaga agız açup biri birin geçişüp (10) giderlerdi
(C.61/3b/4-10).
Süleyman-name’de Hüma kuşu ile ilgili bir kıssa vardır. Hüma’nın, Hz. Süleyman’ın kerameti,
cömertliği ve mucizeleri hakkında söylediklerini işiten rüzgâr, bu söylenenleri Hz. Süleyman’a ulaştırır.
Hüma’nın kendisi hakkında söylediklerini öğrenen Hz. Süleyman, Hüma’yı huzuruna davet eder. Huzuruna
gelen Hüma Hz. Süleyman’a seyran ettiği âlemleri anlatmaya başlar ve kıssa Hüma’nın anlatışlarıyla devam
eder.
Kaknüs, Rahne, Ruh
Yunanca kuğu anlamındaki kiknos kelimesinden gelen kaknüs; kuknûs, mûsîkâr adlarıyla da
anılmaktadır (Ceylan, 2015: 134). Kaknüs, Hint adalarında yaşayan ve kanatları süslü, gagası delikli bir
kuştur. Yüzünde üç yüz altmış deliği olan bu kuş, yüksek bir dağın başında otururken rüzgâr bu deliklerden
girer ve böylece çeşitli sesler çıkar. Diğer kuşlar ve hayvanlar bu güzel sesin ezgisine kapılarak Kaknüs
kuşunun etrafında toplanır. Kaknüs kuşu ölümü yaklaşınca çalı çırpı toplayıp kanatlarını çırparak bu çalı
çırpıyı tutuşturup ateş çıkartır, çıkardığı bu ateşle kendisi de yanıp kül olur. Yağmur bu küllerin üzerine
yağınca ortaya çıkan bir kurt bu külleri yiyip çabucak büyür ve yeni bir Kaknüs kuşu oluşur (And, 2015: 316).
Rahne ve Ruh kuşu Simurg’un dolayısıyla Hz. Süleyman’nın emrinde olan efsanevi büyük
kuşlardandır (Usta, 1995: 660). Rahne ve Ruh kuşu Simurg’un vezir kuşlarıdır (Aksoy, 2000: 200).
Süleyman-name’de; Kaknüs, Rahne ve Ruh kuşları kendilerine ihtiyaç duyulduğunda yere inip
kendilerini çağıranları sırtlarına alarak bir yerden başka bire yere götürmekle görevli kuşlardır. Bu kuşlardan
yardım isteneceği zaman Simurg’dan kalma en büyük ve güzel tüy bir mızrağa takılıp mızrak yere dikilir.
Mızrağın dibine de on deve ve kırk koyun kurban edilip bırakılır. Kuşlar bu işareti gördüklerinde kendilerine
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ihtiyaç olduğunu anlayıp mızrağın olduğu yere inerler. Kendileri için kurban edilen deve ve koyunları yiyip
kendilerini yardım için çağıranları sırtlarına alıp gökyüzüne doğru hareket ederler.
SONUÇ
Firdevsî-i Rûmî, ömrünün elli altmış yılını harcayarak yazdığı eseri Süleymân-nâme-i Kebîr’e
mukaddes kitaplardaki kıssalardan matematik, felsefe, tarih, hendese, tıp ve astronomiye; hayvanlar ve
bitkilerden fal ve büyücülüğe pek çok alanla ilgili bilgileri almıştır. Bu yönüyle Süleymân-nâme-i Kebîr; Hz.
Süleyman’ın hayatı ve kıssalarını esas almakla birlikte diğer peygamberlerin kıssalarını, geometri, felsefe,
astronomi vb. pek çok konuyu ihtiva eden oldukça hacimli, manzum ve mensur yazılmış ansiklopedik bir
eserdir.
Âlimler, dünya padişahları, cinler, periler kısacası bütün mahlukatlar Hz. Süleyman’ın emrinde olup
gerektiğinde Hz. Süleyman’a hizmet etmişlerdir. Kuşlar da tıpkı diğer mahlukatlar gibi Hz. Süleyman’ın
emrinde ve hizmetinde olmuştur. Hz. Süleyman’ın tahtı rüzgâr tarafından bir yerden başka bir yere taşınırken
kuşların hükümdarı Sîmurg; Simurg’un sağ tarafında yırtıcı kuşların reisi doğan, şahin; sol tarafında keklik,
sülün turaç gibi kuşlarla cennetten çıkan tavus kuşu; yine bu kuşların altında balıkçıl kuşlar reisi balkan kazı,
turna ve karabatak gibi su kuşları uçup Hz. Süleyman’ın tahtına güneş değmesin diye kanatlarıyla gölgelik
yapmışlardır.
Süleyman-name’de efsanevi bir kuş olan Simurg, kuşların padişahı olarak kuşlarla ilgili her türlü
durumu Hz. Süleyman ile paylaşması; diğer efsanevi kuşlardan Kaknüs, Rahne ve Ruh kuşları yardım için
çağrıldıklarında yere konup yardım isteyenleri sırtlarına alarak tekrar gökyüzüne uçmaları; Hüdhüd ise Hz.
Süleymân’ın haberci kuşu olması münasebetiyle söz konusu edilmiştir.
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Dr. Öğr. Üyesi Polat YÜCEKAYA133
PİYASALARIN ve İŞ DÜNYASININ GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ İLE ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİM
BAŞARISININ, ULUSAL REKABET GÜCÜ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD
ÜLKELERİNDE PANEL VERİ ANALİZİ134
THE EFFECT OF DEVELOPMENT LEVEL OF MARKET and BUSINESS WORLD and NATIONAL
HIGHER EDUCATION ACHIEVEMENT ON NATIONAL SUCCESS OF COMPETITIVE POWER
KARA132;

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, piyasaların ve iş dünyasının gelişmişlik düzeyi ile ulusal yükseköğretim
başarısının, ulusal rekabet gücü başarısı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaç ile OECD ülkeleri
arasından verileri tam olan da, temel öğrenim odaklı, yenilik odaklı ve rekabet odaklı yükseköğretim ile ulusal
rekabet gücü başarı ilişkileri panel veri analiz yöntemiyle tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 20 OECD
ülkesinin verileri temel alınmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 2011-2017 yıllarına aittir. Ulusal rekabet
başarı verileri The Global Competitiveness Index raporlarından, ulusal yenilik başarı verileri The Global
Innovation Index raporlarından, ulusal yükseköğretim başarı verileri The Times Higher Education Supplement
raporlarından derlenerek hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İş dünyasının gelişmişlik başarısı,
piyasaların gelişmişlik başarısı ve ulusal yükseköğretim başarısının etkinlik artırıcı ulusal rekabet gücü
başarısı üzerinde pozitif yönde, anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gelişmişlik düzeyi, Yükseköğretim Başarısı, Ulusal Rekabet Gücü, Panel Veri
Analizi
JEL Kodları: C23, L26, L41, I23.

ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effect of the development level of the markets, business world
and national higher education achievement on the success of national competitiveness. For this purpose, 20
OECD countries with full data from OECD were included in the sample group. The relations between national
competitiveness and basic education-oriented, innovation-oriented and competition-oriented higher
education achievements were determined by panel data analysis method. The data used in this study belong
to the years between 2011 and 2017. National competition success data was compiled from The Global
Competitiveness Index reports, National innovation success data was compiled from The Global Innovation
Index reports, and National higher education achievement data was compiled from The Times Higher
Education Supplement reports. According to the results of the research, it has been determined that the success
of the business world, the success of the development of the markets and the success of the national higher
education have a positive and significant effect on the efficiency of the national competitiveness.
Keywords: Development Level, Higher Education Success, National Competitiveness, Panel Data
Analysis
JEL Codes: C23, L26, L41, I23.
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1. GİRİŞ
Rekabet temel olarak üstünlük kazanmak için yapılan eylemleri ifade etmektedir. Rekabet kavramını
işletme ve ulusal düzeyde tanımlayan Porter (1998) işletme düzeyinde rekabeti işletmelerin ürettiği ürün ve
hizmetlerin fiyatlarında ve maliyetlerinde rakiplerine karşı üstünlük sağlama girişimleri olarak
tanımlamaktadır. Ulusal düzeyde ise ülkelerin uluslararası düzeyde etkinliğini artırmak amacıyla güçlü ve
zayıf yanlarını belirleyerek doğru adımlar atmak amacıyla geliştirdiği çabalar şeklinde açıklamaktadır. İster
ulusal düzeyde isterse işletme düzeyinde olsun rekabetin kabul edilebilir olması için belirlenen yarışma
kurallarına rakiplerin uyması gerekmektedir (Türkkan, 2001).
Rakipler tarafından sahip olunan üstün özellikler ve ayırt edici yetkinlikler rakiplere rekabet avantajı
kazandırmaktadır (Hitt ve Ireland, 1986). Rekabet avantajının sürdürülebilir olması için rakipler karşısında
üstün rekabet gücünden doğan ekonomik değerlerin kaybedilmemesi ve sürekli hale getirilmesi gerekmektedir
(Fleisher ve Bensoussan, 2003).
Rekabet stratejisi firmaların rekabet ortamında rakip firmaların sahip olduğu rekabet gücünden doğan
etkilerden korunabilmek amacıyla piyasa içinde kendilerini konumlandırmak adına uyguladıkları stratejilerdir
(Porter, 1980). Ayrıca firmaların belirlemiş oldukları temel amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla rekabet
stratejileri de geliştirmektedirler (Galbraith ve Schendel, 1983). Literatürde işletme düzeyinde ve ulusal
düzeyde rekabet stratejileri geliştirmek maksadıyla rekabet strateji modelleri geliştirildiği görülmektedir.
geliştirilmiştir (Porter, 1990; Rugman ve D’Cruz, 1993; Cho, 1998; Cho vd., 2009).
Ulusal düzeyde rekabet stratejileri ülkelerin rekabeti sistematik bir şekilde ele almasını sağlamaktadır.
Bu sistematik yapı içerisinde rol alan farklı aktörler bulunmaktadır. Bu aktörler arasında iş dünyası, piyasalar
ve yükseköğretim kurumları yer almaktadır. İş dünyası içinde faaliyet gösteren firmaların kalitesi, ulusal ve
uluslararası ticaret ağ başarıları ulusal rekabet gücüne katkı sağlamaktadır. Rekabete katkı sağlayan firmaların
doğru yatırımlar yapabilmesi için ihtiyaç duyulan piyasa koşullarının yaratılması ulusal rekabet gücü
başarısına katma değer sağlamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma çalışmaları, yenilik ve
rekabet odaklı öğretim uygulamaları ile nitelikli işgücü üretmede ulusal rekabet gücüne katkı sağlamaktadır.
Ulusal rekabet gücünün belirlenmesinde araştırma şirketleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında Heritege Vakfı tarafından “Ekonomik Özgürlük
Endeksi”, Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü tarafından “Dünya Rekabet Gücü Yıllığı” Uluslararası
Saydamlık Enstitüsü tarafından “Yozlaşma Algılama Endeksi” ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından
“Küresel Rekabet Gücü Endeksi” bulunmaktadır. Ulusal rekabet gücünün belirlenmesinde farklı endekslerde
farklı alt faktörler belirlendiği raporlar incelendiğinde görülmektedir. Dünya ekonomik formu tarafından
yapılan çalışmada rekabet gücünün alt faktörleri temel gereksinimler, etkinlik artırıcı faktörler, yenilik ve
sofistike faktörler bulunmaktadır. Temel gereksinimler alt faktörü rekabet için gerekli olan temel özellikleri
göstermektedir. Yenilik ve sofistike faktörler ise ülke rekabet gücüne katma değer sağlayan faktörleri
göstermektedir. Etkinlik artırıcı faktörler ise ulusal rekabet gücünün dinamik ayağını oluşturarak bünyesinde;
teknolojik hazırlık ve pazar büyüklüğü, , işgücü piyasa verimliliği, ürün piyasa verimliliği, finansal piyasa
gelişimi, yüksek eğitim ve öğretim alt kriterlerini barındırmaktadır.
Bu çalışmada ulusal düzeyde iş dünyası gelişmişliği, piyasaların gelişmişliği ve yükseköğretim
kurumlarının başarısının ulusal rekabet gücünün dinamik ayağı olan etkinlik artırıcı faktörlerin başarısı
üzerinde etkisi olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda iş dünyası
gelişmişliği, piyasaların gelişmişliği, ulusal yükseköğretim sistemleri teorik çerçeve bölümünde
açıklanmaktadır. Metodoloji bölümünde ise panel veri analizi yöntemiyle istatistiksel olarak kavramlar
arasındaki ilişki açıklanmaktadır.
3. METODOLOJİ
3.1. Veri Seti ve Örneklem Alan
İş dünyasının gelişmişliği, piyasaların gelişmişliği ve ulusal yükseköğretim başarısı ile etkinlik artırıcı
ulusal rekabet gücü başarı ilişkilerinin ölçülmesini hedef alan bu çalışmada analiz yöntemi olarak panel veri
analiz yöntemi uygulanacaktır.
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Veri setine ait birim kesit kapsamında 20 OECD (ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika,
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre,
Japonya, Kanada, Norveç, Türkiye ve Yeni Zelanda) ülkesinin verileri temel alınmıştır.
Zaman kesiti kapsamında ülkelere ait 2011-2017 verileri kabul edilmiştir. Ulusal rekabet başarı verileri
The Global Competitiveness Index raporlarından, ulusal yenilik başarı verileri The Global Innovation Index
raporlarından, ulusal yükseköğretim başarı verileri The Times Higher Education Supplement raporlarından
derlenerek hazırlanmıştır.
3.2. Hipotezler ve Araştırma Modeli
Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler aşağıda verilmektedir.
H1: İş dünyasının gelişmişlik başarısı etkinlik artırıcı ulusal rekabet gücü başarısını etkiler
H2: Piyasaların gelişmişlik başarısı etkinlik artırıcı ulusal rekabet gücü başarısını etkiler
H3: Ulusal yükseköğretim başarısı etkinlik artırıcı ulusal rekabet gücü başarısını etkiler.
Kavramsal çerçevede oluşturulan hipotezlerin test edilmesi amacıyla bir adet model oluşturulmuştur.
Modele ait bağımlı ve bağımsız değişkenlerimiz Tablo-1’de sunulmaktadır. Araştırma modellerimiz ise şu
şekilde oluşturulmuştur:
Model-1: 𝑒𝑎 = 𝑓 (idg, 𝑝𝑔, 𝑢𝑦)
Tablo 1: Modele Ait Bağımlı Bağımsız Değişkenler
Model
Bağımlı Değişken
Bağımsız Değişkenler
Numarası
İş Dünyasının Gelişmişlik Başarısı (idg)
Etkinlik
Artırıcı
Model-1
Piyasaların Gelişmişlik Başarısı (pg)
Faktörlerin Başarısı (ea)
Ulusal Yükseköğretim Başarısı (uy)
3.3. Araştırma Modellerinin Analizi
Araştırma kapsamında oluşturulan modele ait tanımlayıcı istatistiklerinin belirlenmesi ve panel veri
testleri Eviews 7 ve Stata 12 programları kullanılarak yapılmış ve her bir modele ait yapılan analizler aşağıda
sunulmuştur. Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo-2’de gösterilmektir.
Tablo 2: Modellere Ait Tanımlayıcı İstatistikler
ea
idg
pg
uy
5.149429
5.205357
63.79857
62.54521
Ortalama
5.195000
5.325000
63.25000
61.10000
Medyan
5.850000
5.920000
87.10000
96.05000
Maksimum
4.180000
3.950000
38.00000
34.79000
Minimum
0.305752
0.449985
8.808604
15.22796
Standart
SapmaÇarpıklık
0.138833
0.527302
0.892358
4.132468 0.608919
2.656659
3.473449
2.578995
Basıklık
26.06154
9.339232
1.757308
7.521694
Jarque-Bera
0.000002
0.009376
0.415342
0.023264
Olasılık
140
140
140
140
Gözlem Sayısı
Tablo-2 incelendiğinde OECD ülkelerine ait 2011-2017 dönemi etkinlik artırıcı ulusal rekabet gücü
başarı ortalaması 5.149429 olarak gerçekleşirken standart sapması 0.305752 olarak tespit edilmiştir. İş dünyası
gelişmişlik başarı ortalaması 5.205357 olarak gerçekleşirken standart sapması 0.449985 olarak tespit
edilmiştir. Piyasaların gelişmişlik başarı ortalaması 63.79857 olarak gerçekleşirken standart sapması 8.808604
olarak tespit edilmiştir. Ulusal Yükseköğretim başarı ortalaması 62.54521 olarak gerçekleşirken standart
sapması 15.22796 olarak tespit edilmiştir.
Modele ait korelasyon matrisi Tablo-3’de sunulmaktadır. Tablo-3 incelendiğinde OECD ülkelerine ait
etkinlik artırıcı ulusal rekabet gücü başarısı ile piyasalar gelişmişlik başarısı arasındaki ilişkinin (0.7161) en
138

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca etkinlik artırıcı ulusal rekabet gücü başarısı ile iş dünyası gelişmişlik
başarısı (0.6952), etkinlik artırıcı ulusal rekabet gücü başarısı ile ulusal yükseköğretim başarısı (0.6595) ve iş
dünyası gelişmişlik başarısı ile ulusal yükseköğretim başarısı (0.6565) ilişkilerinin birbirine yakın olduğu
görülmektedir. En düşük ilişki ise piyasaların gelişmişlik başarısı ile ulusal yükseköğretim başarı (0.2898)
ilişkisidir.
Tablo 3: Modellere Ait Değişkenler Arasındaki Korelasyon Matrisi
ea
idg
pg
uy
1.0000
ea
0.6952
1.0000
idg
0.7161
0.4127
1.0000
pg
0.6595
0.6565
0.2898
1.0000
uy
Modele ait panel durağanlık testleri ve birim kök test sonuçları Tablo-4’de sunulmaktadır. Tablo-4’de
sunulan değişkenlere ait olasılık (P) değerlerinin %5 anlamlılık seviyesinin altında olması değişkenlere ait
serilerde birim kök olmadığı ve serilerin durağan olduğunu göstermektedir.
Tablo 4: Modele Ait Panel Durağanlık ve Birim Kök Test Sonuçları
ea
idg
pg
uy
34.0546
49.2342
İstatistik
1.7651
1.9014
0.0000
0.0000
0.0388
0.0286
LLC
P değeri
140
140
140
140
Gözlem
Sayısı
Modele ait birim-zaman, birim ve zaman etki sonuçları Tablo-5’de sunulmaktadır. Tablo-5
incelendiğinde olasılık (P) değerinin %5'den küçük olduğu için birim etkisi var olduğu görülmektedir. Birim
etkisinin var olması havuzlanmış en küçük kareler testinin uygun olmadığı sabit etkiler modeli veya rastsal
etkiler modelinin kullanılmasının uygun olduğunu ispatlamaktadır.
Tablo 5: Modele Ait Birim ve Zaman Etki Test Sonuçları
Birim ve Zaman
Birim Etkisi
Zaman Etkisi
Mod Etkisi
el Numarası
KiOlasıl
KiOlasıl
KiOlasıl
Kare
ık
Kare
ık
Kare
ık
186.
0.000
138.
0.000
0.00
1.000
0
80
0
00
0
Mod 08
el-1
Birim ve zaman
Birim etkisi vardır.
Zaman etkisi yoktur.
etkisi vardır.
Modele ait Hausman test sonuçları Tablo-6’da sunulmaktadır.
Tablo 6: Modele Ait Hausman Test Sonuçları
Hausman Testi
Model Numarası
Ki-Kare
Olasılık
29.16
0.0000
Model-1
Model için Sabit Etkiler Modeli uygundur.
Model kapsamında yapılan Hausman test sonuçlarına bakıldığında; Model-1 için olasılık değerinin
(0.0003) %10 anlamlılık düzeyinden düşük olması nedeniyle en uygun model sabit etkiler olarak tespit
edilmiştir. Modele ait matematiksel ifade şu şekildedir.
Model-1:
𝑒𝑎𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑖𝑑𝑔𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑝𝑔𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑢𝑦𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Modele ait birimler arası korelasyon, değişen varyans ve otokorelasyon test sonuçları Tablo-7’de
sunulmaktadır.
Tablo 7: Modellere Ait Birimler Arası Korelasyon, Değişen Varyans ve Otokorelasyon Test Sonuçları
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Mode
l Numarası

Birimler
Korelasyon

Arası

Değişen Varyans
Değiştirilmiş Wald Testi

Pesaran Testi
Model
-1

Pr
= 636.53

Prob=0.000
0

Ki
Prob=0.000
-Kare = 0
1.256012
arası
Değişen varyans vardır.

Otokorelasyo
n
Baltagi

Wu

Testi
LBI
1.256012

=

Birimler
Otokorelasyo
korelasyon vardır.
n vardır.
Modelin tamamında birimler arası korelasyon, otokorelasyon ve değişen varyans problemleri
bulunmaktadır. Bu test sonuçlarına göre Robust (Dirençli standart hata) hata tahmin yöntemleri arasından
Model-1 için en uygun hata yöntemi Huber Eicker hata yöntemi olarak tespit edilmektedir. Modele ait
düzeltilmiş panel veri test sonuçları Tablo-8’de gösterilmektedir.
Tablo 8: Modele Ait Düzeltilmiş Panel Veri Testi
Std.
tea
Katsayı
Olasılık
Hata
istatistiği
0.
0.
2.15
0.045
idg
Model0034662
0016131
0.
0.
3.93
0.001
pg
1
5262776
1339298
0.
0.
1.78
0.092
uy
0046422
0026128
1.897004
0.
2.89
0.009
C
6568289
Model-1'e ait yapılan Huber Eicker hata yöntem
test sonuçlarına göre modele ait F testi (10.28) Model1'in bütüncül olarak anlamlı olduğunu istatistiksel olarak ispatlamaktadır. Etkinlik Artırıcı ulusal rekabet gücü
başarısı (ea) bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler tarafından açıklanma oranını gösteren R-Kare değeri
0.6860olarak gerçekleşmektedir. Elde edilen bu sonuç panel veri analizinde açıklama gücünün yeterli
seviyede olduğunu göstermektedir. Etkinlik Artırıcı ulusal rekabet gücü başarısı (ea) bağımlı değişkenine ait
Model-1 (birimler arası korelasyon, otokorelasyon ve değişen varyans düzeltilmiş sonuçları) şu şekilde
karşımıza çıkmaktadır.
𝑒𝑎𝑖𝑡 = 1.897004 + 0. 0034662 𝑖𝑑𝑔𝑖𝑡 + 0. 5262776 𝑝𝑔𝑖𝑡 + 0. 0046422 𝑢𝑦𝑖𝑡
Modele ait hipotezlerin kabul ve ret durumları Tablo-9’da sunulmaktadır.
Tablo 9: Modellere ait Hipotezlerin Kabul/Ret Durumu
Hipotez
Açıklama
Olasılık
Kabul/Ret
Açıklama
Numarası
Katsayısı
(P<0.10)
Durumu
İş
dünyasının
gelişmişlik
başarısının
0.
H0 Ret
etkinlik artırıcı ulusal
H1
0.045
0034662
H1 Kabul rekabet gücü başarısı
üzerinde pozitif yönde
anlamlı bir etkisi vardır.
Piyasaların
gelişmişlik
başarısının
0.
H0 Ret
etkinlik artırıcı ulusal
H2
0.001
5262776
H2 Kabul rekabet gücü başarısı
üzerinde pozitif yönde
anlamlı bir etkisi vardır.
Ulusal
0.
H0 Ret
yükseköğretim
H3
0.092
0046422
H3 Kabul başarısının etkinlik artırıcı
ulusal
rekabet
gücü
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başarısı üzerinde pozitif
yönde anlamlı bir etkisi
vardır. .
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırma sonuçları incelendiğinde İş dünyasının gelişmişlik başarısı, piyasaların gelişmişlik başarısı
ve ulusal yükseköğretim başarısının etkinlik artırıcı ulusal rekabet gücü başarısı üzerinde pozitif yönde anlamlı
bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Küresel bir köye dönüşen dünyada rekabet koşulları giderek ağırlaşmaktadır. Bilgi çağında
olduğumuzun bilinci ile hareket edilmeli ve bilimsel bilginin kaynağı olması gereken üniversitelere gereken
destek ve önem verilmelidir. Bu yolla teknolojik ürün ve hizmet üretimini artırarak, iş dünyası için katma
değeri yüksek mal ve hizmet gruplarını elde etmek, yine bunların satış, pazarlama ve dağıtım süreçleri
açısından bilimsel verilerin kullanımı ile sürdürülebilir kara ulaşılabileceğinin bilincinde olunması
gerekmektedir.
Ulusal rekabet gücü başarısının artırılmasında üniversitelere düşen görev, yenilik odaklı eğitim
sistemini benimsemeleri ve araştırmaya yönelik girişimci üniversite anlayışı ile hareket etmeleridir. Ülkeler
ise bu süreçte üniversitelerin girişimci yapıya dönüşmesinde destekleyici teşviklerde bulunmalı ve yasal
düzenlemeler ile üniversitelerin dönüşüm sürecini koruma altına almalıdırlar. Sanayiye düşen rol ise
üniversiteler ile stratejik ortak yapıları geliştirerek mevcut imkânlarını bilimsel araştırma yapmada
üniversitelerin hizmetine sunmaktır.
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(16)
Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir ÖZDEMİR135
AZERBAYCAN’IN HALK RESSAMI MARAL RAHMANZADE’NİN GRAFİK ESERLERİNDE
“ŞARK KADINI” TEMASI
AZERBAIJAN'S FOLK ARTIST MARAL RAHMANZADE'S GRAPHIC WORKS THEME OF THE
‘ORIENTAL WOMAN’

ÖZ
Tasviri sanat eserlerinin birçok muhteşem örnekleri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ve diğer illerinde
yerleşen müzelerinin teşhir salonlarında ve depolarında korunmaktadır. Gravür, karakalem, sulu boya, guaş
vs. çeşitli tekniklerle kağıt üzerinde icra olunan sanat eserlerinin zenginliğine göre Bakü’de bulunan
“Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi” ön sıralardadır. Müzenin teşhirinde ve depolarında korunan
gravür eserler tarihi, estetik ve aynı zamanda sanatsal özellikler taşımaktadır. Makalemizde gravür sanatına
eserleriyle yön vermiş Azerbaycan’ın ilk diplomalı kadın ressamı Maral RAHMANZADE’nin eserlerine geniş
yer verilmektedir. “Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi’nde Azerbaycan’ın birçok kadın ressamlarının
eserleri korunmaktadır.
O ressamlardan biri, ressamlık eğitimini almış ilk Azerbaycanlı kadın, Azerbaycan’ın "Şöhret"
madalyasıyla ödüllendirilmiş “Halk” ressamı Maral RAHMANZADE’nin (1916-2008) eserleridir. Tezgah
resimlerinde ve gravür silsilelerinde "Azerbaycan Kadını Geçmişte ve Bugün" 1940, "Kadınlar Savaş
Yıllarında" 1942 vs. eserlerde Azerbaycan kadınlarının yaşamı konu edilmiştir. Köy hayatı, yaşadığı toprağa
bağlılığı ve sevgisi onun renkli linogravür silsilelerinin başlıca konularıydı. “Bizim kızlar”, “Benim
bacılarım”, “Vatanım”, “Azerbaycan” vs. linogravür eserlerinde seri halinde çalışılmış konuları görmek
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Maral RAHMANZADE, Kadın, Linogravür, Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar
Müzesi.

ABSTRACT
Many magnificent examples of contemporary works of art are preserved in exhibition halls and
warehouses of the museums in Azerbaijan's capital Baku and other provinces. Engraving, charcoal,
watercolor, gouache etc. "Azerbaijan National Fine Arts Museum" in Baku according to the richness of the
works of art performed on paper with various techniques. The engraved artifacts preserved in the exhibition
and in the warehouse carry historical, aesthetic and artistic features at the same time.
Keywords: Maral RAHMANZADE, Women. Linocut, National Museum of Fine Arts of Azerbaijan.
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1.GİRİŞ
Tasviri sanat eserlerinin birçok muhteşem örnekleri Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ve diğer illerinde
bulunan müzelerinin teşhir salonlarında ve depolarında korunmaktadır. Gravür, karakalem, sulu boya, guaş
vs. çeşitli tekniklerle kağıt üzerine yansıtılan sanat eserlerinin zenginliğine göre Bakü’de bulunan
“Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi” ön sıralardadır. Müzenin teşhirinde ve depolarında korunan
gravür eserler tarihi, estetik ve aynı zamanda sanatsal özellikler taşımaktadır. Azerbaycan grafik eserlerinin
koleksiyonunda milli ressamlık okulunun yapımında ve gelişmesinde büyük rolü olan tanınmış ressamların
eserleri özel bir yere sahiptir. Azerbaycan’ın asırlık güzel sanatlarının özel envanterine girmiş Mir Möhsün
Nevvab, Mirze Gadim İrevani, Behruz Kengerli, Azim Azimzade, Gazanfer Halıkov, Kazım Kazımzade,
Maral Rahmanzade, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Settar Bahlulzade, Toğrul Narimanbeyov, Oktay
Sadıgzade, Rasim Babayev, Elmira Şahtahtinskaya ve diğer parlak ve kendine has sanat üslubu ile seçilen
ressamların eserleri korunmaya alınan eşsiz incilerindendir. “Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi’nde
Azerbaycan’ın birçok bayan ressamlarının eserleri korunmaktadır. O ressamlardan biri, ressamlık eğitimini
almış ilk Azerbaycanlı kadın, Azerbaycan’ın "Şöhret" madalyasıyla ödüllendirilmiş “Halk” ressamı Maral
RAHMANZADE’nin (1916-2008) eserleridir (Resim 1).
Resim 1.Maral RAHMANZADE (1916-2008)

Çok çocuklu ailenin üçüncü evladı olan Maral RAHMANZADE 23 Temmuz 1916 da Bakü’nün
Merdekan köyünde dünyaya gelmiştir. Zanaatkar Yusuf’un ikinci kızı ve adını Maral koydular (Resim 2).
Resim 2.Sağdan birinci Maral RAHMANZADE. Kuba/Azerbaycan 1925
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Ressamın babası son derece necip ve hassas bir insan, döneminin bilgili ve ileri gelenlerinden biridir.
Maral RAHMANZADE’nin gençlik dönemi zor şartlar altında geçmiştir. Yeni kurulmuş Sovyet döneminin
bünyesine katılmış tüm ülkeler gibi, Azerbaycan içinde tarihi dönüm noktası olan zamanla Maral
RAHMANZADE’nin gençlik yılları aynı zamana denk geliyordu. Engellenmiş ömürler, kaybolmuş gençlik,
korku… ölüm… tüm bunlar Sovyetler Birliğinin kuruluş döneminde yaşandı. Ama adalet uğruna şunu da
bildirmek gerekir ki, ilk kez Sovyet hükumeti ve hakimiyeti kadınların tam serbest bir şekilde eğitim alması,
çalışma hakkı, kendini realize etme hukukunu veren bir ortamı oluşturmuştu. İşte bu imkanlar Müslüman bir
ailede büyümüş Azerbaycanlı bir kızın ve 15 yaşına kadar çarşaf örtünen Maralın Moskova’da Professional
bir eğitim almasına fırsat oluşturdu.
1930-1933 yıllarında Azerbaycan Devlet Ressamlık Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gördü. Maral,
temeli 1930 yılında ünlü karikatürist ressam Azim AZİMZADE tarafından koyulan ve Bakü’nün tek meslek
okulu olan güzel sanatlar mektebinde eğitim aldı. Azerbaycan’ın yetenekli ressamlarının kaderinde büyük rolü
olan bu sanat mektebinde üç yıllık eğitimi tamamladıktan sonra, mektebin hocaları tarafından V.İ.Surikov
adına Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitimini devam ettirmek için seçilen Maral RAHMANZADE
Moskova’ya gönderilmiştir. Yeni dünyayı anlamak için kader Maral RAHMANZADE karşısında geniş
ufuklar açmış, P.PAVLOV, N.RADLOV, M.ŞEMYAKİN, D.MOOR, B.FAVORSKİ, A.KRAÇENKO kimi
ustalardan sanatı öğrenme fırsatı bulmuştur. Maralın babası ise böyle bir zor ortamda cesaret göstererek
kızının Moskova’da eğitim almasına müsaade ediyor. Maral Moskova’ya yalnız gitmemiş, meslektaşı ünlü
ressam Settar BEHLULZADE den eğitim ve iş hayatıyla ilgili manevi destek almıştır. Moskova’ya giden
Maral 1934-1940 yıllarında Surikov adına Moskova Devlet Ressamlık Üniversitesinde eğitimine devam
etmiştir.
Öğrencilik yıllarının en iyi grafik çalışmalarından “Kolhozçular dinlenirken”( Kolhoz (коллективное
хозяйство) kollektivnoye
hozyaystvo (kolektif
tarımcılık)
kelimelerinin
kısaltılmış
halidir.
Çoğulu kolkhozi. SSCB'nde tarım sektöründe örgütlenen "kolektif tarımla" uğraşan birlikler olarak
tanımlanırlar. Toprağın mülkiyeti devlete ait olmakla beraber, 99 yıllığına sembolik bir
rakamla köylüye kiraya verilir. Kolkhoz çiftliklerine üye olan kişilere baylara kolhoznik, bayanlara ise
kolhoznitsa denilir. Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Kolhoz) (1935) ve “Azerbaycan kadını geçmişte ve
gelecekte” (1940) serileridir. Maral RAHMANZADE’nin merak ederek ele aldığı çalışmalarında büyük
çoğunlugu müslüman kadının hayatını konu alan çalışmalardır. Maral RAHMANZADE’nin kendi kişiliği iki
farklı dönemin kesişmesinde şekillendiği için, ressam bu dönemlerin medeni, değer ve manevi özellikleri
arasında kendi kendine fikir yürüterek, kompozisyon ve renk tonlarıyla net karakter oluşturarak eserlerinde
hikayeleştirme yapmıştır. Eserlerinde özgürlüğe can atan ve eğitim alma hukukuna sahip olan (“Eğitim hakkı”
grafik ve otobiyografik eser), meslek seçme fırsatı ve hakkı kazanan Sovyet kadını, inkılaptan önceki
Azerbaycan’ın içine kapanık, suskun, eğitim hakları elinden alınmış (“Denk olmayan nikah” (Resim 3), “İç
şehir”) kadınla kıyaslanıyor.
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Resim 3.“Denk olmayan nikah”,1940, kağıt, kömür,31x49
Maral RAHMANZADE

1940 da Maral RAHMANZADE artık uzman, ruhen, manen ve fikir bakımından şekillenmiş kişilik
kazanmış, sanatta yalnız ileri doğru hareket eden sanatkardır. Onun çalışmalarında çelişki sezilmiyor, silsile
ve dürüstlük, ressamın iç özgürlüğü hissedilmektedir. Aynı yılda Üniversiteden mezun olan ressam-grafik
Maral RAHMANZADE görevlendirmeyle Moskova’daki bedii edebiyat neşriyatına görevlendirilmiştir.
Ancak o, 1941 yılında Bakü’ye dönüyor. Sebep yalnızca savaş değildi. 1941 yılında Maralın babası halk
düşmanı ilan edilerek sürgüne gönderiliyor. Hapisten 6 ay sonra Taşkent hapsinde vefat ediyor. Maral ailesine
yardımcı olmak için sürekli çaba gösteriyor ve annesine yardım ederek küçük kardeşlerini büyütüyor. Maral
RAHMANZADEN’nin iki erkek kardeşi heykeltıraş, bir kız kardeşi mimar, en küçük kız kardeşi ise müzikle
uğraşıyordu. Böylelikle Bakü’ye döndükten sonra Maral RAHMANZADE’nin hayatına yeni sayfa açmıştır.
Bu yıllar içinde çok sayıda linogravür ve litografiler, kitap grafikası ve resimler üzerinde çalıştı. Savaş
yıllarından başlayarak ömrünün sonuna kadar 50-den çok sergiye katıldı, eserleri tüm dünyada geniş izleyici
kitlesine ulaştı.
Profesyonel ressamlık eğitimi almış ilk Azerbaycanlı kadın Maral RAHMANZADE, Azerbaycan
modern milli yağlıboya mektebinin gelişimine büyük katkısı olan sanatçılardandır. Sanatçı tasviri sanat
geleneğini devam ettirerek 70 seneden fazla bir sürede verimli faaliyet göstermiş, doğal ve akılda kalıcı
panolar yaparak Azerbaycan ressamlık sanatına katkılar sağlamıştır. Mahir fırça ustası Maral çeşitli
konulardaki eserleri Azerbaycan kültür tarihinde yerini aldı.
Maral RAHMANZADE özellikle grafik sanatında çalışmıştır. Ressamın yaptığı seri çalışmalarda
Azerbaycan’ın büyüleyici doğası, büyük ustalıkla yansıtılmıştır. Ressam vatanının her bir köşesini ve
mekanlarını, Nahçıvan ve Lenkeran, Şamahı ve Guba beldelerinin eski tarih ve doğa varlıklarını, esrarengiz
doğası ve manzaralarını, renkli eserlerini net bir şekilde yansıtan ve milli duygularla samimiyeti ile yaptığı
çalışmalar sanatçıya itibar kazandırmıştır. Doğduğu yurdun doğal güzelliklerini sevmeye ve koruma amacı
olan bu eserler genç neslin vatansever olarak yetişmesinde önemli bir rolü vardır. (Resim 4).
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Resim 4.Maral RAHMANZADE (1916-2008)

"Azerbaycan Kadını Geçmişte ve Bugün" 1940, "Kadınlar Savaş Yıllarında" 1942, “Bizim kızlar”,
“Benim bacılarım”, “Kolhoznitsalar” vs. ressamın eserlerinin yarısından çoğu işçi kadınları ve onların
zahmetli ve fedakar hayatlarını anlatmaktadır. Ressam gravür eserlerinde kadın teması yanında “Hazar”
denizinin sahili, “Eski Bakü”, “Petrol işçileri” vs. birçok konuya değinmiş ve eserlerinde yansıtmıştır. Ressam
özellikle tasviri sanatın grafik dalında çalıştığı kitap grafiği, akvarel ve gravür eserleriyle Azerbaycan’ın doğal
güzelliklerini anlatan manzaraları seyircilere sunmuştur.
Maral RAHMANZADE kitap grafikasında da dikkatleri çeken eserler ortaya çıkarmıştır. O özellikle
klasiklerden Nizami GENCEVİ, Şah İsmail HATAYİ ve Muhammed FUZULİ'NİN kitaplarına verdiyi bedii
tertibat, yaptığı çok sayıdaki illüstrasyonlar okuyucuya eserlerin konusunu, gayesini ve önemini
aktarmaktadır. Ressamın portre çalışmalarında yüksek ustalık örneği sayılan eserleri kendine has uslubu ve
ruhu ile karakterize etmektedir.
Azerbaycan kadınına has güzelliği, zarifliği ve zengin manevi dünyasını renklerin diliyle parlak ifadesi
Maral RAHMANZADE’nin özelliklerinden biridir. Ressamın genel olarak işçilerin ve petrol alanında
çalışanların emeğini anlatan tabloları, palet zenginliği ve konusu farklılığını ortaya koymaktadır.
Maral RAHMANZADE birçok yabancı ülkelerdeki kadınların hayatından eskizler yapmış, seri gravür
eserler ortaya koymuştur. Bununla beraber ressamın çalışmaları London, Moskova, New York, Tokyo ve
dünyanın diğer şehirlerinde bulunan tanınmış müzelerinde, resim galerilerinde ve önemli sergi salonlarında
başarılı bir şekilde sergilenerek Azerbaycan boya sanatını uluslararası çapta tanıtmıştır. Ressamın yabancı
ülkelerde düzenlenmiş sergileri Azerbaycan kültürünün tanıtılmasını sağlamıştır (Maral RAHMANZADE.
Xalq Bank.. Bakü.: “Sharq-Qarb”, 2011, s 11-40.)
2. MARAL RAHMANZADE’NİN GRAFİK ESERLERİNDE “ŞARK KADINI” TEMASI
“Azerbaycan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi’nde Azerbaycan’ın birçok kadın ressamlarının eserleri
korunmaktadır. O korunan eserlerin çoğu, ressamlık eğitimini almış ilk Azerbaycanlı kadın ressam,
Azerbaycan’ın "Şöhret" madalyasıyla ödüllendirilmiş “Halk” ressamı Maral RAHMANZADE’nin (19162008) eserleridir.
Ressam özellikle görsel sanatın grafik dalında çalıştığı kitap grafiği, akvarel ve gravür eserleriyle
Azerbaycan’ın doğal güzelliklerini ve manzaralarını ziyaretçilere sunmuştur. (Memmedova N. Ksilografiya və
linogravüra. Bakü.: “Neşr”, 2010, s 25-47.) Eserlerinin çoğunda Sovyet dönemindeki çalışan insanların
yaşam şartlarını ve çalışma azmini sergilemektedir. Tezgah resimlerinde ve gravür serilerinde "Azerbaycan
Kadını Geçmişte ve Bugün" 1940, "Kadınlar Savaş Yıllarında" 1942 vs. eserlerde Azerbaycan kadınlarının
yaşamı konu edilmiş. Köy hayatı, yaşadığı toprağa bağlılığı ve sevgisi gibi konular üstünde çalışmış. Ayrıca
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“Bizim kızlar”, “Benim bacılarım”, “Vatanım”, “Azerbaycan” vs. linogravür eserlerinde seri halinde
çalışılmış konuları görmek mümkündür (“Maral Rehmanzade”. Servet, Bakü,2013. s 7-43.).
Azerbaycan kadınlarına ithaf olmuş eserleri özellikle siyah beyaz linogravür tekniği ile hayata
geçirmiştir, ressam grafik eserlerinde ritmik kontrastın kullanma yeteneği ile dikkatleri çekmektedir. Eserleri
analiz ederken eserlerin kompozisyonu birbiri ile tezatta olan ama polifonik uyum oluşturan akortlardan
örülmüş izlenimi oluşturmaktadır. Belirtmek gerekir ki “ Bizim Kızlar ”, “Benim Bacılarım”, “Odlar
Yurdunun Kızları”, “Üç Çiçek” serilerinin değişik musikili, debdebeli ornamentallık, incelik ve zariflik,
hatların ve siluetlerin, hareket ve pozların plastikliğini yansıtmaktadır. Bu bağlamda “Lenkaran Kızlarının
Dansı” (“Lenkeran” Serisi, 1970)”, “Toprağın Nimetleri ( “Toprak ve İnsanlar” Serisi, 1984)”, “Güneşin
Işınları”, “Çay Toplayan Kızlar”(Resim 5), “Üzümlerin Toplanması” eserleri farklı özelliklere sahiptir.
Resim 5.“Çay Toplayan Kızlar”, “Lenkeran”, 1972, renkli linogravür, 54x42
Maral RAHMANZADE

Ressam eserlerinde dinamik ve meftun edici veya lirik, kederli musiki havası vardır. Çünkü Maral
RAHMANZADE her zaman müzik sedaları altında çalışıp eser meydana getirdiği görülmektedir. Ressamın
atölyesinde pikap ve her seferinde getirdiği plaklar bulunmaktadır. O, aynı derin duygularla hem muğam ve
milli oyun havaları, hem de Bizen’in, Putçi’nin ve Verdi’nin klasik operalarını dinleyerek çalışmalar
yapmıştır. Ressam kadın temalı çalışmalarında musiki gibi akıcılığı yansıtmaktadır. Ressamın eserlerinde çay
tarlası, ağaçların gölgesi ve ya çeşmeye su için giden kızların tasviri hayran edicidir. (Resim 6).
Resim 6.“Dağlı Kızlar”, “Azerbaycan”, 1964, renkli linogravür, 31x56
Maral RAHMANZADE
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Tasvir edilmiş kızların ince zarif yürüyüşlerinde, çevik hareketlerinde, güler yüzlerinde incelik ve
letafet, merhamet ve iyimserlik gizlenmektedir. Eserlerin koyu renklerde çalışılmasına rağmen eserler pozitif
ve ışık saçmaktadır. (“ Zahmet Çeken” 1970 (Resim 7), “Mahsul Toplama” (Resim 8), “İşten Sonra” (Resim
9).
Resim 7.“Zahmet Çeken”, “Guba” Silsilesinden, 1970, linogravür, 52x35

Resim 8. “Mahsul Toplama”, linogravür, 51x40 Maral RAHMANZADE
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Resim 9.“İşten Sonra”, linogravür, 53x39 Maral RAHMANZADE

Eserlerin dekoratiflik ve minyatürlüye yakınlığına bakmayarak klasik şark minyatürünün kahramanları
gibi donuk değillerdir. Burada çok değişik kadın karakterlerini ve ifadelerini izlemekteyiz. O dönemin kendine
has çeşitli nesillerin kontrastını yansıtmaktadır. Örneğin, “Tatilde” eserinde kokulu çay sofrası etrafında genç
modern kız, çarşafa bürünmüş yaşlı kadınların kendi hayatları hakkında konuştuklarını ve onun hayalini uzak
geçmişe götüren ilgi çeken meraklı konuları dinlemektedir (Resim 10).
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Resim 10.“Tatilde”, linogravür, 41x55 Maral RAHMANZADE

Maral RAHMANZADE kadının boyunu posunu vurgulayan Azerbaycan milli kıyafetlerini çalışmayı
çok severdi. Ressamın eserlerinde köy kızları gösterişli ve çok güzel tasvir edilmektedir (Resim 11).
Resim 11.“Tarla sahibi kadınlar”, 1985, linogravür, 43x40 Maral RAHMANZADE

Parlak bol etekler, ince beller, Selvi boylu köylü kızlar anlatılmaktadır (Resim 12).
Resim 12.“Dağlı Kızlar”, “Laçın” silsilesinden, linogravür, 61x44
Maral RAHMANZADE
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Eserlerinde geleneksel olarak omuzlara sarkan örülmüş motifli ipek ‘Kelağayı’ (tahta baskı yapılmış
ipek başörtüsü) yumuşak büzülmelerle tasvir edilmektedir (Resim 13).
Resim 13.“Azerbaycan Kadınları”, kağıt, sulu boya, 65x45
Maral RAHMANZADE

Zanaatkâr kızı olan Maral RAHMANZADE milli kıyafetleri tamamlayan ziynet (takı) eşyalarını
maharetle tasvir etmektedir.
Şunu da ifade etmek gerekir ki kadın emeği o dönemin sembolü idi. “Yeni Kadın” siluetinde tezgah
karşısında büyük vidaları tutturan, tevazu sahibi, lakin ruhen güçlü, manen dayanıklı, kadını yansıtmaktadır.
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“Montajcı Kadın” (Resim 14), “Bakü Petrolü”, “Fabrika” gibi eserlerinde alışılmış zarif kadın tasvirinden
farklı olarak Azerbaycan kadını silueti çalışılmıştır.
Resim 14.“Montajcı Kadın”,1948, litografi, 60,2x84
Maral RAHMANZADE

SONUÇ
Sovyet döneminde yaşamış ve Rus Sovyet ressamlık eğitimi alan Azerbaycanlı ressamların Türkiye’de
hiç tanınmaması ve grafik sanat dalında yapılmış gravür eserlerin analiz karşılaştırılmasının hiç yapılmamış
olması. Bu sebeple bayan ressamlar içerisinden gravür eserlerin temelini atan ressam Maral
RAHMANZADE’nin eserlerinin incelenmesi ve yapım tekniklerinin araştırılması önem arz etmektedir. Maral
RAHMANZADE ilk diplomalı ve eğitimli Azerbaycan ressamı olarak Sovyet döneminden önceki hayat
yaşantısıyla Sovyetler birliğinin kurulduktan önce ve sonraki dönemde kadınların gelişmesini ve hayat tarzını
siyah beyaz eserlerinde geniş yer vermiştir. Eğitimin kadınların hayatındaki önemi ve rolü, günlük hayat için
gereken gıda, tarım, eğitim ve sanayideki rollerinin önemine vurgu yapmaktadır. Resimlere kadın hayatlarını
nakış eden ressam aynı zamanda milli olmayı ön plana çıkarmış ve geleneksel düğün adetleri, günlük hayatları
ve akraba ilişkilerinde geleneksel desen ve motiflere üstünlük vermiştir. Ressamın eserlerinde ülkenin Sovyet
dönemindeki bayan çalışanların hayatı gözler önüne açıkça serilmektedir.
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ÖZ
Bu makale, özgeçmiş ve motivasyon mektubunun özel bir ayrıntısı üzerinde durmaktadır. Makale, iş
arama aracı olarak özgeçmiş ve aday mektubunda adayın kariyer amacını nasıl kaleme alması hususunda
açıklamaları ve önerileri içermektedir.
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ABSTRACT
This article focuses on a special detail of the curriculum vitae and motivation letter. The article
includes explanations and suggestions on how to write the career aim of the candidate in resume and
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GİRİŞ
İş arama sürecinde, iş arama davranışları Türkiye’de üzerinde pek durulmamış bir konudur (Güler,
2012). 1990 yılının başlarından itibaren Türkiye’de, kuramda ve uygulamada personel yönetiminden insan
kaynakları yönetimine geçişe paralel olarak, insan kaynakları seçiminin önemi artmış; bununla birlikte akılcıl
iş arama faaliyetleri ve stratejileri ortaya çıkmaya başlamıştır (Gökkaya, Latif & Uçkun, 2015).
İş arama davranışları iş bulmaya yönelik belirli iş arama faaliyetlerini ifade eder (Başbuğ, 2008, s.9;
Dost, 2014, s.30). İş arama davranışlarındaki farklılıklar, iş arayan kimsenin kendisine ve kontrolü dışında
faktörlere bağlı olabilir (Canbey Özgüler, 2007, s.47). İş arayanlar açısından iş arama sürecinde başarıyı
etkileyecek yolların ve aşamaların izlenmesi, yöntemlerin tercihi, amaç ve stratejilerin belirlenmesi, iş arama
sürecinin yaşattığı gerilime karşı koyma çabası iş arama davranışları kapsamında değerlendirilir.
İş ilanına yanıt vermek, iş aramak, iş değiştirmek, iş fırsatları hakkında bilgi toplamak, transfer
değerini öğrenmek için iş arama araçlarına ihtiyaç vardır. Bu araçların başında da, özgeçmiş ve
motivasyon mektubu gelmektedir.
İş arama sürecinde özgeçmiş ve motivasyon mektubu; iş isteme aracı, iş ilanına verilen yanıtın
en önemli bileşenleri ve iş arayanın kendisini işverene tanıtma aracıdır. Türkiye’de iş arama stratejileri
yazının öncüsü Latif’in (1997) özgün tanımına göre özgeçmiş, bireye özgü belirli değerlerin bir araya
getirildiği ve sergilendiği bir reklamdır. Motivasyon mektubu Türkiye’de ilk kez Latif tarafından
tanıtılmıştır. Motivasyon mektubu işgören adayının firmayı tanıdığını ve firmanın beklentilerinin aday
tarafından anlaşıldığını göstermelidir. Adayın güçlü yönlerini ortaya koymalı, motivasyonunu ve
firmayla bağ kurma isteğini göstermeli, işveren nezninde adayla görüşme isteği ve aday hakkında daha
çok şeyler öğrenme arzusu uyandırmalıdır.
Bu makale, iş arama aracı olarak özgeçmiş ve aday mektubunda adayın amacını nasıl kaleme alması
hususunda açıklamaları ve önerileri içermektedir. Bu makalede şu soruların yanıtlarını da bulmak mümkün
olabilecektir: 1- Amaç yazarak özgeçmişi güçlendirdirmek mümkün müdür? 2- Amaç, özgeçmiş ve
motivasyon mektubunda her koşulda yazılır mı? 3- Amaç yazılmasını zorunlu kılan özgün koşullar nelerdir?
İş arama sürecinde amaç
Amaç kavramı çok az yazında tanımlanmış ve hâlen eksik ve hatalı tanımlara rastlanıyor. Amacın,
gelecek ile alâkalı bir kavram olduğu açıktır. Amaç, var olan durumdan farklı, ulaşıldığı takdirde memnuniyet
verici belli bir durumu veya konumu ifade etmelidir.
İş arama amaca yönelik bir davranıştır. Barış’a göre, iş arama sürecinde, iş ihtiyacı veya iş değiştirme
ihtiyacının ortaya çıkmasının ardından amaç belirlenir (2016, s.42). Genel amaç iş bulmak olsa da, bundan
daha önemlisi, iş arayanın arzu ettiği işi bulmasıdır. Koen, Klehe, Van Vianen, Zikic ve Nauta’ya göre (2010)
amaç; herhangi bir işi bulmak değil, uygun ve iyi ve sürekliliği olan bir işi bulmaktır. Diğer deyişle amaç, iş
arayanın kendi özellikleriyle iş ve işletme arasındaki uyumu elde etmesidir (Saks & Ashforth, 2002; Kristof,
1996). Amaca ulaşılmasıyla birlikte iş arama davranışı sona ermiş olacaktır. İş arama çok hareketli,
belirsizliklerle dolu bir süreç (Van Den Berg, 1990) olduğundan, iş arayanın istediği işi bulabilmesi için özel
stratejilere sahip olması gerekir (Croosley & Highhous, 2005; McArdle, Waters, Briscoe & Hall, 2007).
Özgeçmiş ve motivasyon mektubunda amacın yazılması
Kariyer hedeflerini özgeçmişte ve motivasyon mektubunda yazmak mümkündür ama bunu iyi
düşünmek ve tasarlamak gerekir. Kariyer hedefi, bir iş arayan açısından erişmek istediği bir orun, yapmak
istediği bir iş, çalışmak istediği bir iş kolu veya işletme, işletmenin bir birimi olabilir. Özgeçmişte amaç, adeta
bir reklam gibi kısa, özel, yalın ve çarpıcı biçimde yazılır. Mesela, bir başlığı andırırcasına, bir anahtar kelime
gibi, sayfa düzeninin estetiğini göz ardı etmeden özgeçmişin başında, okuyucunun gözüne çok rahat
değebilecek bir alanda iş hedefine şöyle yer verilebilir: « Tıbbi Mümessil ». Okuyucu buradan, işgören
adayının sadece söz konusu iş ile ilgilendiğini anlayacaktır. İşgören adayı istediği işi adeta bir mesaj gibi
özgeçmişinde yer verebilir. Bir aday, yönetim kurulu sekretaryasında sahip olduğu dört yıllık deneyime
dayanarak sadece söz konusu iş ile ilgilendiğini gösterebilir:
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« Yönetim Kurulu Sekreteryasında Dört Yıllık Deneyim »
İngilizce - Fransızca
Bu mesaj, deneyimine, bildiği iki yabancı dile güvenen ve ne istediğini iyi bilen bir işgören adayının
isteğini yansıtmaktadır. Bu stratejilerin esneklikten uzak bir seçenek ve kısıt olabileceğini göz önüne almak
gerekir. Bu veya benzer türden işlerin arzı yüksek olduğu sürece sorun olmayacaktır. Bununla birlikte, bir
amacı motivasyon mektubunda göstermek en iyisidir. «.. artık dünyanın en beğenilen şirketinde başarılı
ürünler elde eden takımlarda görev almak istiyorum. .. ». Bu açıklamadan, adayın firmayı tanıdığı ve izlediği,
takım çalışmasına önem verdiği, kendisinin de takım çalışmasına yatkın olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür
açıklamaların, daha ziyade açıklanmamış işlere yapılan spontane iş başvurularında yer alması daha uygun
olabilir. Spontane iş başvurularının özellikle genel ekonominin durgunluk döneminde uygun olabileceğini
söylemek mümkündür.
SONUÇ
Makul sayılabilecek bir amacın özgeçmiş ve özellikle motivasyon mektubunda yazılı olması, ne
istediğini bilen bir işgören adayını yansıtması bakımından önemlidir ve tavsiye edilir. Amaç cümlelerini
oluşturmak kolay değildir, kaleme alırken üzerinde düşünülmesi gerekir. Bu makale iş arayanlara, insan
kaynakları uzmanlarına, ilgili alanda çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilerine tavsiye edilir. Konu,
araştırmalarla derinleştirilebilir.
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Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKBAŞ140
İŞYERİNDE BEZDİRİNİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ141
EFFECT OF MOBBING ON MENTAL HEALTH IN THE WORKPLACE
ÖZ
Günümüzde bezdiri (mobbing) sendromu her geçen gün çalışma hayatında yaygınlaşmaktadır.
Çalışma, insan ilişkilerinde gözlemlenen bezdiri davranışının çalışanların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerinin kuramsal olarak önemini vurgulamaktır. Literatüre dayanarak psikolojik, duygusal, sosyal ve
mesleki boyuttaki ‘bezdiri davranış modelleri’ sınıflandırılarak bezdiri ile başa çıkmada psikolojik
danışmadan yararlanılmasının ve bazı becerilerin kazanılmasının ruh sağlığını korumada olası yararları
irdelenmiştir.
Bu çalışmada, bezdiri olgusunun tanımlanmasında literatürde karşılaşılan kavram karmaşası ve
anlamdaşlarıyla ilişkisi kavram olarak irdelenmiş ve yönetim stratejisinde neden-sonuç ilişkileri ile
değerlendirilerek bezdiri ile mücadele stratejileri ve öneriler sunulmuştur. Bezdiri, kuramsal olarak incelenmiş
ve bu konuda gelecekteki çalışmalara katkı sağlayabileceği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bezdiri, Ruh sağlığı, Hümanizm, Psikolojik Danışma.
JEL Kodları: I12, I18, I24.

ABSTRACT
Nowadays mobbing sendrome is spreading progressively in our work life. In this work, the negative
effect of mobbing behavior observed in human relations implying the theoretical importance of the
psychological health of the people in work life. By classifying “mobbing behavior models, based on literature
the aspect of psychological, emotional, social and occupational side, the probable effect to overcome the
mobbing behavior by taking the advantage of psycological counselling and gaining some skills in conserving
the psycological health was exemined.
In this work, description of mobbing phenomena confusing the meaning in literature with its pair
meaning relation and evaluated in cause –result relation in managment strategy and put forwarded a defence
strategy and proposals with mobbing submitted. Theoretically the subject was taken into consideration and
proposal towards to mobber and mobbing was reported and the highligted to contribute to the future works.
Keywords: Mobbing, Mental Health, Humanism, Psychological Counseling.
JEL Codes: I12, I18, I24.
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1.GİRİŞ
Günümüzde kamu ve özel sektörde gözlemlenen ‘bezdiri’ tutumu ‘bezen’ ve ‘bezdiren’ arasında
olduğu gibi çevrede de giderek sosyal bir olgu haline gelmeye başlamıştır. Bu olguyu Leymann (1996)
psikolojik terör fenomeni olarak ifade etmiştir. Mimaroğlu & Özgen’e göre (2007) son yıllarda, özellikle
gelişmiş batı ülkelerinde görülen oldukça yaygın bir örgütsel dışlama yöntemi olarak ifade edilmiştir. Bezdiri
davranışının özelliği, iki çalışan arasındaki süregelen çatışmadan ziyade sistematik bir şekilde gelişen, uzun
süreli, sonuçlarına bakıldığında bezende psikolojik ve fizyolojik zararlara sebep olabilen çatışma türüdür
(Browne & Smith, 2008). Fiziksel ve mental sağlığın çalışanlar için hukuksal bir hak olmasına rağmen bezdiri
davranışında sağlık, hak ve hukuk ihlali sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Şiddetin inceltilmiş (rafine-sofistike)
biçimi olan bezdiri, fiziki şiddetten (bullying) daha tehlikeli ve daha kalıcı psikosomatik etkiler
bırakabilmektedir (Tutar, 2004).
Bezdiri olgusunda bireyin hak ve hukuk ihlali olmasına rağmen ceza ve yaptırımların çok fazla
dikkate alınmadığı yönetimsel ve kurumsal ihmallerin söz konusu olduğu kanısı oluşmaktadır. Türk Ceza
Kanunu’nun amaçları arasında yer alan “kişi hak ve özgürlüklerinin korunması” kapsamında, bezdiri
davranışlarının işleniş biçimi ve sonuçlarına göre her biri ayrı ayrı değerlendirilmek üzere eziyet (96. md.),
cinsel taciz (105. md.), tehdit (106. md.), şantaj (107. md.), iş ve çalışma hürriyetinin ihlali (117.md ayırımcılık
(122. md.), hakaret (125. md.), kişilerin huzur ve sükûnunu bozma (123.md.), haberleşmenin engellenmesi
(124. md.), haberleşmenin gizliliğini ihlal (132. md.), kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda
alınması (133. md.), özel hayatın gizliliğini ihlal (134. md.), kişisel verilerin kaydedilmesi (135.md.) Türk
Ceza Kanununda suç sayılan fiillerdir (www.mevzuat.gov.tr & Artuk, 2006).
Çalışma hayatında; yöneticilerin ve çalışanların yatay ve dikey (Mimaroğlu & Özgen, 2007, s.
206) bezdiri davranışını bir yönetim anlayışı gibi ele aldığımızda, bunun olağan, normal ve doğal bir davranış
olarak algılanması bile bezdirinin karakteristiğinden dolayı bir ‘sendrom’ olduğuna ilişkin eğitim, tıp, hukuk,
işletme, yönetim ve diğer alanların araştırma konularını oluşturmaktadır. İş yaşamında bireyin hedefi; kendini
kişisel ve mesleki yönden geliştirme, hedef pozisyonlara hazırlanarak görev ve sorumluluk alabilme ve
kendini gerçekleştirmedir. Çalışma ortamında sıklıkla gözlemlenen rekabet, iletişimsizlik, iletişim kazaları,
paylaşım, kıskanma, dışlanma, takım çalışması, takım dışı kalma, sağlıksız ve zorlamalı ilişkiler, dedikodu,
itibarsızlaştırma gibi davranışların hakim olduğu bir iş atmosferinin bireyin ruh sağlığını olumsuz olarak
etkilediği bilinmektedir (Gürhan& www.mobbingdernegi.org.tr).
Bezdiri davranışı, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, statü farklılığı gözetmeksizin her
çalışanın karşılaşabileceği bir olgudur. Toplum görüşünün aksine bezdiri, eğitim düzeyinin yüksek olduğu
işyerlerinde (üniversite, eğitim, sağlık, kamu hizmetleri gibi) ve diğer sektörlerde yaygın olarak görülmektedir
(Serinkan, Akşit, Avcık, Arat & Alacaoğlu, 2016). Çalışanların da kendi kişisel hedeflerine ulaşmada
gördükleri rakiplerini elimine edebilmek, ve önlerine geçebilmek için farklı taktikler ve Bizans oyunlarına
başvurdukları rapor edilmektedir. Osmanlı döneminden bir örnek bu olguyu tasvir etmektedir. Kanuni Sultan
Süleyman döneminde başarıları ile taltif edilen ve terfilere hak kazanan II. Vezir Hüsrev Paşa 1544 yılı Divan
toplantısında Sadrazam Hadım Süleyman Paşa ile tartışmıştır. Vezir Rüstem Paşa da bu olayı abartılı olarak
Kanuni Sultan Süleyman’a anlatmış ve her iki Paşa’nın da görevden alınmasını sağlamıştır. Rüstem Paşa’nın
sürekli uyguladığı ‘duygusal terör’ sonucu Hüsrev Paşa İstanbul’u terkederek çiftliğine kapanmış ve sekiz gün
sonra intihar etmiştir (Mimaroğlu & Özgen, 2007).
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Bezdirinin Kavramlaşma Süreci
Mobbing, İngilizce’de örgütsel baskı anlamına gelen ‘to mob’ kökünden gelmektedir. Bezdiri,
mobbing sözcüğü, 19. yüzyıl başlarında ilk kez kullanan biyologlar (kuşların yuvalarını korumak amacıyla
saldırganın etrafında uçma davranışını tanımlamak için) sayesinde ortaya çıkmıştır.
Lorenz (1960) ise ‘hayvan davranışları’ ile ilgili çalışmalarında (küçük hayvan sürülerinin daha güçlü
ve yalnız bir hayvana topluca hücum ederek hayvanı uzaklaştırması; aynı kuluçkadan çıkanlar ile diğer
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kuşların en zayıf kuşu yiyecek ve sudan uzaklaştırarak dışlaması, tamamen güçsüz hale getirmesi ve sonuçta
saldırıp öldürerek gruptan atması) ‘tipik ortak tutum’u ifade etmek için kullanmıştır.
Benzer tutum ve davranışı insanlarda gözlemleyen Heinemann (1972), bir grup çocuğun, yalnız bir
çocuğa ‘ortak tavır’ alarak ‘zarar verme davranışı’ için kullanmıştır. Mobbing sözcüğü Leymann (1996)
tarafından 1980’li yıllarda iş yaşamındaki olgulari açıklamak için kullanılmıştır. Leymann’ın bu çalışmasında,
tıbbı ve psikolojik stres araştırmaları içinde yaklaşık olarak 800 vaka incelemesinin sonucunda bezdirinin
gelişim evrelerini tanımlamıştır. Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO:www.ilo.org) de mobbing kavramını
benimsemiştir. Bezdirinin (mobbing) içeriğini de; ‘intikamcı, acımasız, şeytanca ve onur kırıcı eylemler
aracılığıyla bir işçiye veya bir grup işçiye zarar vermeyi amaçlayan saldırgan davranışlar’ olarak tanımlamıştır
(Chapel &e Di Martino, 1998).
2.1.1 Bezdiri ile Anlamdaş Kavramlar
Mobbing kavramı ile ‘duygusal taciz’ anlaşılmasına karşın Türkçe’de farklı sözcükler
kullanılagelmiştir. Bireyin psikolojik olarak rahatsız edildiğini ifade eden; bezdirmek, usandırmak, yıldırmak,
korkutmak, ezmek, eziyet etmek, zorbalık, taciz, zulmetmek, buğuz etmek gibi sözcükler bulunmaktadır.
İngilizce bully kavramının karşılığı olarak da yıldırmak sözcüğü kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu
Büyük Sözlükte (www.tdk.gov.tr); yıldırmak: gözdağı vermek, üstün gelerek caydırmak, kaçırmak,
usandırmak, bıktırmak, eğmek, fırlatıp atmak, kovmak anlamındadır. Bezdirmek ise; bıktırmak, usandırmak,
bıkkınlık vermek, eskitmek, soldurmak olarak açıklanmaktadır. Ortak sözcükler; usandırmak, bıktırmak,
bezdirmektir.
Böyle bir olguda eylemi yapan, eyleme maruz kalan ve eylem nasıl ifade edilmelidir? İngilizce
mobbing sözcüğünde eylemi yapan mobber, eylem mobbing ve mağdur da victim ile ifade edilirken, yıldırı
(bully) eyleminde ise, eylemi yapan ‘yıldıran’, mağdur ise yılan (sıfat) kişi olarak ifade edilmektedir.
Konuşma dilinde bunun tersi yılmayan ve yılmaz sözcüğü sıfat/isim olarak yer almaktadır. Yıldırma veya
yıldırı eylemi ile caydırma veya caydırı eylemi aynı anlamı içermekle birlikte eylemi yapan caydıran, mağdur
cayan olmaktadır.
Bezdirinin karakteristiğindeki korku öğesi ile eylem korkutma, eylemi yapan korkutan mağdur ise
korkan sözcükleriyle ifade edilmektedir. Bezdiren aynı zamanda korkutan kişidir. İşten atma/işten
kovma/işten çıkarma gibi bir olguda da atan/kovan/çıkaran, mağdur da atılan/kovulan/çıkarılan olmaktadır.
Korkutma (ikrah) örtük tehdit, duygusal baskı ile cayma işini yaptırmaktadır. Cayma davranışına zorlamada
ise, kişi sözünden, kararından dönmekte ve direncinden vazgeçmektedir. Korkmak sözcüğünde (1) korku
duymak, ürkmek, dehşete kapılmak , (2) kaygı duymak, endişe etmek, (3) çekinmek, sakınmak, (korku) ile
saygı duymak, (4) yapamamak, cesaret edememek gibi psikolojik tutumları içermektedir. Kişiye uygulanan
eylemlerin nihai hedefi kovmaktır.
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde bu tür eylem; (1) sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek,
savmak, defetmek, (2) bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak, (3) işine son vermek, görevinden atmak,
uzaklaştırmak, (4) varlığına son vermek ortadan kaldırmak, (5) atmak, kapı dışarı etmek şeklinde ifade
edilmiştir.
Araştırmalarda, eylem olarak kabul edilmesine karşın üzerinde tam olarak anlaşılmış bir mobbing
tanımının yapılamamış olduğu anlaşılmaktadır. Mobbing’i tanımlamak için çeşitli açıklamalı kavramlar ifade
edilmiştir. Mobbing kelimesinin karşılığında; işyerinde psikolojik terör, işyerinde psikolojik şiddet, işyerinde
psikolojik taciz, işyerinde taciz, işyerinde duygusal taciz, işyerinde manevi taciz, işyerinde moral taciz,
işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı, Yıldız’a (2007) göre maço yönetim, yıldırma, işyeri terörü,
örgütsel şiddet, işyerinde şiddet, zorbalık, adi zorbalık, işyerinde zorbalık, psikolojik zorbalık (Gün, 2010;
Aguino & Byron, 2002), işyeri travması, , duygusal suistimal, çalışanı suistimal, iş istismarı, kötü muamele
(Gökçe, 2012; 2008), günah keçisi, şamar oğlanı gibi kavramlar kullanılmakla birlikte tek bir kavram üzerinde
yoğunlaşılamadığı değerlendirilmiştir.
Okullardaki ve işyerindeki saldırı ve şiddet eylemleri için ‘bullying’ kavramı kullanılırken işyeri
vakalarına mobbing denmesi uygun bulunmuştur (Atik, 2011). Bullying ve Mobbing kavramları arasındaki
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fark ise, fiziksel şiddet içermesi ile ilgilidir. Bullying kavramında olduğu gibi Mobbing kavramında fiziksel
şiddet olmayıp psikolojik baskı, yıldırma politikası, üstünlük kurma, emri altına alma, yok etme arzusu ve
mağdurun benliğini öldürme çabası gibi temel nedenler bulunmaktadır. Yıldırıda ise,(Gökçe, 2012; 2008)
kurbana yapılan grup eyleminden kurbanın kendine güvenini sarsacak ‘vahşice aşağılamalar’ dan hep birlikte
‘aşırı zevk’ alınır. Hedef seçilen bir mağdur yıldırı ile başa çıkamayacak kadar savunmasız kalırsa kurban
adını almaktadır. Yıldırı’da mağdur saldırgan davranışa maruz kalır. Saldırganlık kurum içinde açığa çıkar.
Mağdur aşağılanır ve sosyal yönden soyutlanır. Mağdura hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uygulanır.
Mağdur örgüt içinde sorun olarak gösterilmeye başlanır. Fiziksel şiddet hafif düzeyde olsa bile psikolojik
boyutu ruh sağlığını ciddi olarak tehdit edebilir. Yıldıran’ın davranışı fark edildiğinde yıldıran bunun ‘kazara’
olduğunu söyleyerek inkar edebilir (Gökçe, 2012; Cögen & Barlı, 2013).
İşyeri psikolojilerini tanımlamada ‘bezdiri’ kavramı daha uygun düşmektedir. Türkçe deyimlerden
olan ‘canımdan bezdim’ tanımlaması bu olgunun karakteristiğini tasvir etmektedir. Bu çalışmada MobbingMobbar ilişkisi Bezdiri-Bezdiren ilişkisi olarak ifade edilmiştir. Victim-Mağdur/Kurban tanımı da Bezen
olarak dile getirilmiştir. Aynı şekilde bir TV kanalındaki programında Prof.Dr.Üstün Dökmen de bezdiri
kavramını kullanmıştır. Bir işyeri sendromu olan bezdiri ile mücadele için web siteleri
(http://mobbingyardim.wordpress.com) ve bazı dernekler (http://www.mobbing.org.tr) kurulmuştur. 19 Mart
2011/2 tarih ve 27879 Sayılı Resmi Gazete ile T.C. Başbakanlık ‘İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing)
Önlenmesi’ konusunda bir genelge yayınlamıştır.
Türk Hukukundaki mevcut Anayasal temel haklar, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanunun
bazı düzenlemeleri işyerinde bezdiriden (bullying ve mobbing) korunmayı sağlamak amacıyla hukuki bir
zemin hazırlamaktadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2014) işyerinde taciz ve bezdiri
vakalarıyla ilgili bir bilgilendirme rehberi yayınlamıştır. Bu kitap, bezen için, bezdiri ile mücadele konusunda
önemli bir rehberlik kaynağı olmuştur. Bezdirinin nasıl yapıldığından ziyade süresi ve sıklık derecesi
önemlidir. Bezdiri vakasında, bezen, sistematik olarak en az altı ay ve haftada iki-üç kez psikolojik baskıya
maruz kalmaktadır. Bezdiri süresi ortalama onbeş ay olmakla birlikte kalıcı ağır etkisi 29-46 ay arasında
değişmektedir (Hecker, 2007).
2.1.2 Bezdiri Metaforları
Bir kavramın özel niteliklerini açık bir şekilde daha anlamlı kılmak için başkasına aktarılan sözler
(Inkson, 2002) ve bireyde oluşturduğu etiket, anlam ya da kavramsal ifadelere (Eraslan, 2011) metafor
denilmektedir. Bu kavram, bir görme ve anlama süreci olup basit olarak bir kavramı bir başka kavramla
açıklamasından daha önemli ve güçlü bir zihinsel üretimdir. Diğer bir deyişle, metafor kavramı ile kastedilen,
bir kavram, olgu veya olayın başka bir kavram, olgu veya olaya benzetilerek açıklanmasıdır. Bir metafor
ilişkisinde; metaforun kaynağı, metaforun konusu ve kaynaktan konuya atfedilen özellikler bireyde güçlü bir
zihinsel haritalama ve modelleme mekanizması oluşturmaktadır (Saban, 2008, Bozlk, 2002). Çalışmada,
bezdiri kavramı için de bazı metaforlar oluşturulabilinir.
1. Bezdiri bir içgüdüdür: Her insanın doğuştan getirdiği ilkel benliğinde saldırganlık (ölüm) içgüdüsü
vardır. Freud’a göre (1920) id psikolojisinde yaşam ve ölüm içgüdülerinin temel ilkesi hazdır. Bezdiri
davranışı uygulayan kişi de patalojik bir haz ilkesine doyum sağlamaktadır. Buna göre bezdiri, içgüdüden
kaynaklanan duygusal bir saldırıdır.
2. Bezdiri öğrenilmiş bir davranıştır. Bezdiri uygulanan bir işyerinde yatay ve dikey boyutta bezdiri
davranışının öğrenilerek uygulamaya transfer edilmesi moda davranış halini alabilir. Bandura’ya göre (1963)
insan başkalarının davranışını model alarak ve gözlem yolu ile öğrenebilir. Bandura’nın Bobo Doll
Deneyindeki model, plastik bebek Bobo’ya saldırgan davranışlar uygulamıştır. İzleyen çocukların da Bobo ve
diğer oyuncaklarla oynamalarında model’den öğrendikleri saldırgan davranışların hem sayısı artmış hem de
yeni saldırgan davranışlar öğrenmişlerdir. Gözlem ve taklit yolu ile öğrenilen davranışlar gibi saldırganlık
davranışı da öğrenilmektedir. Buradan, yukarıda ifade edilen ‘moda’ haline gelmiş yaygın bezdiri davranışının
da öğrenilmiş olduğu sonucuna ulaşılabilinir (Yıldız, 2007).
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3. Bezdiri kısır bir döngüdür. Bezdiren, ilkel benliğine doyum sağlarken hem psikolojik hem de sosyal
yönden zarara uğramaktadır (www.mobbing-usa.com/book/excerpts). Birey kendi ruh sağlığını ve
davranışlarını nasıl olumlu hale getirebileceği konusunda bilinçlenmediği ve yeni yaşantılara açık hale
gelmediği sürece aynı bezdiri davranışını sürdürmek zorundadır. Bezdiri davranışını sürdürmesi nedeniyle
bezdirenin bu döngüden çıkmasını da güçleştirmektedir ( Tracy, Tempe, Albuquerque & Tempe , 2006).
4. Bezdiri anormal bir davranış modelidir. Bireyin kendi yaşam stili içinde, sosyal etkileşimden
kaynaklanan davranışlar ağında, ego, davranış modeli geliştirmede, başa çıkma kontrolünü ve uygun tepki
verme kapasitesini kaybetmiştir (Hansen, Stevic &arner, 1982). Bezdiri davranışı kişilik özelliği olarak
gelişmeye başlamıştır.
5. Bezdiri normal ego fonksiyonlarının yıkıma uğraması sonucu ortaya çıkan bir anormal davranıştır.
Freud, hafızayı ve dikkati ego işlevi olarak ele almıştır. Ego, yönetici bir benlik olarak, id ve süperego
arasındaki intrapsişik çatışmada etkin rol oynamaktadır. Ancak bireyin kendini kontrol etme ve iradesine
başvurma sürecinde egonun tükenme durumu ortaya çıkabilir. Birey, kendi kontrolünün ortadan kalkması ve
irade gücünün azalması sonucu mantık dışı davranışlara başvurabilir (Kotleras, 2007). Bezdirinin irade ile
denetlenemeyen mantık dışı davranış modeli olduğu anlaşılmaktadır.
6. Bezdirende empatik anlayış yoktur. Bezdiri davranışının sonucu mağdurların psikolojik
çöküntüleriyle
ilgilidir.
Bezdirende
pozitif
bir
davranış
değişikliği
gözlenmez.
(www.organizedmobbing.com/Leymann1996.pdf). Bezdiren empatik anlayışa sahip olsa idi bezdirme
davranışına başvurmazdı.
7. Bezdirenin benlik algısı patalojik güçlülük şeklindedir. Haz ve acı metaforu kısa veya uzun vadede
gerçekleşir (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014, s. 18). Bezdiren bu metaforlardan beslenerek
güçlü benliğe sahip olduğuna çevresinin inanmasını sağlamaya çalışmaktadır.
3. BEZDİRİ TÜRLERİ
Bezdiri birey-birey arasında olduğu gibi birey-grup arasında da gerçekleşmektedir. Çoğu zamanda her
iki model aynı zamanda uygulanmaktadır. Bezen hem yatay hem de dikey bezdiriyle başa çıkmak zorunda
bırakılmaktadır. Bezdiri aktif veya pasif şekilde görülebilir. Grup bezdirisi sözkonusu olduğunda, nüfüzlu olan
kişi dikey ve aktif, bezenle aynı konumdakiler yatay ve pasif bezdiri uygulayabilirler. Böylece bezdiren
(mobber) kişiler grup dinamiklerinden güç alarak mağduru ezmektedirler.
Genelde kamuda gözlemlenen üst konumundaki kişiler makam ve yasal yetkilerinden elde ettikleri
devlet gücünü, kendisi ve çevresindeki imtiyazlı kişilerin çıkarları için istenmeyen bireye bezdiri (mobbing)
olarak yönlendirmektedirler (Cögen & Barlı, 2013). Bezdiri, bir kurumda bir veya birkaç kişi tarafından diğer
bir kişiye yönelik sistematik olarak düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim türüdür (Leymann, 1996).
İş terörü ile aynı anlama gelen psikolojik şiddet ise bireyin çevresini kuşatma, topluca saldırma ve
sıkıntı verme demektir. Bürokraside ‘bürokratik terör’ uygulayan bürokrat ‘bürokratik zorba’, üniversitede
‘akademik terör’ uygulayan akademisyen ‘akademik zorba’ olarak değerlendirilmektedir (Westhues, 2006;
Westhues, 1999). İşyeri zorbalığı ve zorbalar üst konumda olma, yetki ve sorumluluklarına ‘zorbalıktan
doyum sağlama duygularını’ da ekleyerek ve kendini destekleyen grup norm ve çıkarlarına göre zorbalıklarını
sürdürmektedirler (Fariaa, 2012; Tigrel & Kokalan, 2009).
Kamu, özel sektör ve eğitim kurumlarında yasal boşlukların ve yönetim anlayış ve biçimlerinin
denetlenmediği durumlarda bu türden bezdirilere rastlamak mümkündür (Serinkan vd. 2016; Cögen & Barlı,
2013). Bezdirinin aslında çalışanlar arasında yaşanan ‘psikolojik bir savaş’ olduğu söylenebilir. Yaşanan bu
psikolojik savaş, iki olguyu kapsamaktadır (Hirigoyen, 1998): (1) Kısa sürede ortaya çıkan ve çalışanlar
tarafından genellikle kabul edilmeyen, yetkinin kötü kullanımı, (2) Daha kurnazca düzenlenen ama bir o kadar
da zarar veren sapkın istismar.
Genellikle, kişilerarası bir çatışma gibi değerlendirilerek bezdirinin bezen tarafından hukuki zemine
taşınması uygun bulunmaktadır. Kurumlar ve işyerleri bezdiri vakası ile ilgilenmeyi görmezden
gelebilmektedirler. Bezdiri içinde görev ve sorumluluklara fesat karıştırma olgusu bulunmaktadır. Ruh sağlığı
yerinde, kurum verimliliğini ve çalışanların motivasyonunu öne çıkaran, adaletli, hak ve hukuk ihlalinden
160

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

kaçınan, astın da pasif ve yatay bezdiriden caydırıcılığını sağlayan, gerçek sorumluluk sahibi bir üst
yöneticinin işyerinde bezdiri davranışının görülmeyeceği aşikardır.
Önemli olan husus, işyerinde yöneticinin bizzat kendisinin bezdiren olması değil bezdirenlerin
olmamasını sağlamasıdır. Bu türden iş ortamlarında iş doyumu ve iş verimi artacağından bezdiriden
kaynaklanan maliyet ve verim kaybı da önlenmiş olacaktır. Anlaşılacağı gibi, bezdirenin ego doyumu
(patalojik) değil tüm çalışanların olumlu ego doyumu ön plana çıkmalıdır.
4. BEZDİRİNİN NEDENLERİ
4.1.Bezdirenin Kişilik Özellikleri
Bezdiri davranışı ve işyerinde zorbalık aslında çocuk istismarının bir kopyasıdır. Tacizci bir ailede,
aile içi tacize maruz kalan çocukların yetişkinliklerinde işyerlerinde taciz davranışını devam ettirmektedirler.
Tacizci aileler tacizli işyerleri yaratır bu da yeniden tacizci aileler yaratır. Bu döngü tacizin hem ailede hem
de işyerinde güçlü bir şekilde sürdürülmesine yol açmaktadır. Böylece taciz davranışları da nesilden nesile
aktarılmaktadır (Wyatt & Hare, 1997).
Çocukluk dönemi yaşantıları tacizin bireysel nedenleri arasında yer alır. Aile içinde yakınları
tarafından psikolojik tacize maruz kalan çocuk, yetişkinlik döneminde örneğin çalışma hayatında, güç ve
otorite elde ettiğinde kurban konumundan zorba-tacizci konumuna geçmektedir. Çocukluk dönemi
yaşantılarının yanı sıra kişilik özellikleri de başka bir bireysel nedendir (Yıldız&e Kılkış, 2007).
Kişilik gelişiminde karanlık üçlü (dark triad) kavramı; narsizm, makyavelizm ve psikopati kişilik
özelliklerini oluşturur (Jonason ve Webster, 2010). Bu kavram kişiliğinin olumsuz özelliklerini ortaya koyan
bezdiren için kullanılabilinir.
Narsizm eğilimi olan bezdiren ilgi odağı olmaktan, dikkat çekmekten ve kalabalık içinde olmaktan
hoşlanır. Bu özelliğe sahip bezdiren statüsüne önem vermekte, başarıları ile öğünmekte ve kendisine hayran
olmaktadır. Bu duyguya doyum sağlamak için kendilerini en üst düzeye taşıyabilmek amacıyla sürekli bir
yarış içerisindedirler. Ancak yarışı kazandıklarında gurur patlaması, kaybettiklerinde de öfke ve suçlama
krizine girerler. Psikopati eğilimli bezdiren ise, psikotik bir sendromu bulunmamasına karşın entellektüel
kapasitesi normal fakat ahlaki değerleri düşük, pişmanlık duygusundan yoksun, kontrolsüz davranışlar
gösteren biridir.
Makyevelizm kavramında bezdirenin kişisel çıkarları için diğer insanları farklı yöntemlerle kullanma
özelliği bulunmaktadır. Bezdiren için kendi amaçları önemli olduğundan amacına ulaşmada, kendi çıkarları
doğrultusunda
kullandığı
diğer
insanlar
birer
araçtır
(Christie
&
Geis,
1970;
www.sciencedirect.com/machiavellianism).
Baş ve Oral’ın (2012) mobbing ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmasında, mizaç ve
karakter özellikleri ile mobbing davranışlarına maruz kalma ve mobbinge karşı gösterilen tutumlar arasında
anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (www.timucinoral.com/pdf/mobbing ve kişilik pdf). Okutan &
Sütütemiz’in (2015) mobbing ve kişilik ilişkisi çalışmasında, işe yönelik mobbing davranışlarına maruz
kalmada A ve B tipi kişilik özellikleri arasında farklılık olduğu bulunmuştur. A tipi davranış biçimine sahip
bir yaşantı, günümüzün yaşama biçimi ile teşvik edilen ve ödüllendirilen bir tavırdır. Çevresindeki insanlardan
daha hızlı ve saldırgan olarak düşünen, konuşan, hareket eden, yaşayan insanlara değer verilmektedir (Durna,
2004). Bununla birlikte B tipi davranış biçimini benimseyenler rekabetçiliğe A’lar kadar güdülenmemişlerdir.
Sabırlıdırlar, onlarla anlaşmak kolaydır, asla öfke nöbetleri geçirip kendilerini kaybetmezler, son derece rahat
insanlardır, kendileriyle ve çevreleriyle barışıktır, duygularını iyi ifade edebilirler, stresle etkili bir biçimde
başa çıkabilirler. Kızgınlık duygusu taşımamaları, yaşadıkları iç huzurundan kaynaklanmaktadır.
(www.dergipark.gov.tr/artickle-323129).
4.1.1.Örgütsel İklim
İşyerinde güç sahibi kişiler, ‘kendi ilkel güdülerini’ kontrol edemeyip kendinden daha başarılı bir
çalışanı bezdirerek işyerinden ayrılmasını sağlamak ve kendi konumunu güçlendirmek için psikolojik
zorbalığa başvurabilmektedir (Crawford, 1997). Bezenin zayıf yönleri (hastalık, duygusal çökkünlük, aile
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sorunları vb.) bile bezdiren tarafından ‘örgüte karşı gelme’ olarak algılanıp daha farklı bezdiri davranışlarına
başvurmasına neden olabilmektedir.
Örgütsel bezdiri, bezenin özgüvenini ciddi boyutta tehdit ederek kendi kontrol gücünü artırmaktadır
(Dawn, Cowie & Ananiadou, 2003). Bezen, örgütsel amaç ve hedeflere dahil edilmez ve böylece bezenin
örgütteki ‘kişisel gelişim planları’ gerçekleşemez. Bezdiren ‘örgüt’ adına bezdiri davranışıyla ‘daha iyi
çalışmazsa işlerin tehlikede olduğu’ şeklinde algısal tehdit ile baskıcı bir disiplin uygulayarak bezenin işi
bırakmasını sağlayabilir. Bezdiren çoğu kez ‘kendi adına’ bezdiri uyguladığının aksine, ‘örgüt’ adına yapılmış
gibi algılanmasını sağlamaya çalışarak çevrede ve kendinde ‘vicdan rahatsızlığı’ duyulmaması için çaba
harcayabilir (Ertürk & Cemaloğlu, 2014, Hecker, 2007,Mimaroğlu & Özgen 2007).
4.2.Bezenin Özellikleri
Örgütsel rekabet ortamında ‘bireysel başarı’ için saldırgan davranışların örtük şekilde teşvik edilmesi,
hoşgörüyle karşılanması bezdiriye zemin hazırlamaktadır. Örgüt içi kültürün kendi değer ve normları, gelişen
ve değişen iş yaşamı kültüründen etkilenerek bezdiriye açık hale getirebilir. Örgüt kültürünün ‘baskın ögeleri’
psikolojik tacizi, bezdiriyi hızlandırabilir (Yamada, 2002).
Yeni yönetim modelleri de çalışanı kişiliksizleştirebilir ve bezdiri olasılığını artırabilir. Bezdiriye
uğrayan mağdurun her zaman güçlü bir rakip, üstün niteliklerdeki bir kişi olması gerekmez. Bezdiri için karşı
cinsiyetten olmak, farklı ırk, etnisite, din, dil, inançtan olmak, farklı tarzda giyinmek, farklı yaş grubunda
olmak, dikkat çekici fiziksel özelliklere sahip olmak, farklı yetenek ve özelliklere sahip olmak da çalışanın
bezdiriye uğramasına nedendir (Çobanoğlu, 2005).
İşyerindeki sosyal grupların düşmanlık ve kıskançlık duyguları, grup baskısı, ‘günah keçisi’ yapma,
‘şamar oğlanı'na çevirme gibi ‘ilkel benlik doyum ihtiyacı’ öne çıkmaktadır. Böylece çalışanın pasif ya da
edilgen kişilik özelliği, savunmasız olma, sosyal becerilerdeki yetersizlik, fiziksel özür durumları, dedikodu,
sosyal tecrit, sözlü saldırı, özel yaşama saldırı, fiziksel saldırı, tutumlara saldırı, düşünce ve fikirlere saldırı,
kişisel değerlere saldırı gibi bezdiri özellikleri örgüt kültürüyle bütünleşdiği zaman bezenin psikosomatik
rahatsızlıkları ortaya çıkmaya başlayabilir. Zapf’a göre (1999) depresyon, endişe, korku, kaygı, takıntı, travma
sonrası bozukluklar ile uyku ve yeme bozuklukları, işe dayanan stress bozukluklukları da görülebilir.
4.3.Bezdiriyi Oluşturan Ögeler
Etik değerlerin olmayışı, yönetimdeki değişiklikler, işlevsel ve yönetsel üstünlüğe sahip pozisyonda
olanlar, hiyerarşi, kaynaklardan pay alma/almama durumunda çatışma, amaçların farklılığı, algılama ve
yorumlama farklılıkları, iletişim engelleri, iletişimsel kazalar, iletişimin olmayışı, zorlamalı iletişim, görev
yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmeyişi, belirsizlik durumu, yatay/dikey bezdiriye neden olacak
demokratik/otokratik yönetim şekli, duygusal zeka yoksunluğu, işyeri stresi, işlerin aksatılması/başarılmasına
yönelik ortak tavır alma, işyerinde monotonluk, boş zaman ve sosyal etkinliklerden yoksunluk, yetersiz
performans, çalışanın yetersiz eğitimi, yöneticinin yetersiz eğitimi, stresli yöneticiler, iş arkadaşları,
bezdirenen zihinsel dengesizliği, aşırı iş yükü, bezdirenin zayıf yönetim yeteneği, liderlik vasfının olmayışı,
adaletsizlik, yönetim bilgi ve becerisinden mahrumluk gibi ögeler bezdiri için uygun ortamların oluşmasına
neden olmaktadır (Davenport, Elliatt, Schwartz 2008; Mimaroğlu & Özgen, 2007; Chappell & Martino, 1998;
Zapf vd. 1996).
Candan ve İnce (2014) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarında mobbing ve tükenmişlik ilişkisi
üzerine yaptıkları bir araştırmada, duygusal tükenme ile duyarsızlaşma arasında orta düzeyde pozitif yönlü,
kişisel başarı hissinde azalma ile mobbing arasında ise orta düzeyde negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu ortaya
koymuşlardır. Khoo (2010)’ya göre bezdiri bir gizli sağlık tehlikesidir. Akademik bezdiri ise,
akademisyenlerin haksız yere suçlanması, aşağılanması, genel ve duygusal taciz yolu ile bir meslektaşını
yıpratması amacına yönelik bir çeteleşme davranışıdır. Khoo, bezdiri davranışını gizlenmiş ve ispatlanması
zor yalanlar ve haklı göstergelerle bezene yönelik çabalar olarak tanımlar. Bezdiri davranışını, zayıf yönlerini
ve yetersizliklerini gizleyen zorbalar yapmaktadır. Seçilen mağdurlar genellikle iyi, dürüstlük ilkelerine sahip,
zeki, yenilikçi ve yüksek başarılı bireylerdir. Bezdiri tek başına zararsızmış gibi görünse bile uzun zaman
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içinde görülme sıklığı ve şekli direkt hedefi ortadan kaldırmaya yönelik agresif bir manipülasyona dönüşür
(Oravec, 2012).
Genellikle iki çalışan arasındaki küçük bir çatışmayla başlayan ve sonuçta kabadayıların davranışlarını
haklı çıkarmak için bezen mağdur edilir (Happell & Di Martino, 2006). Bezdirinin kurumlara, çalışanlara
büyük maddi kayıpları olduğu gibi kamu imaj ve itibarının da tahrip olmasına neden olur. Bu yüzden
toplumsal farkındalık, etkin danışmanlık, zorbalık karşıtı politikalar ve her düzeyde bir mevzuat oluşturulması
ve hukukun işlerliğini etkin kılmak akademik bezdiriyi durdurmak için zorunluluktur.
5.1.BEZDİRİ SÜRECİ
Leymann’a göre (1996) bezdiri süreci beş aşamada gelişmektedir.
5.1.1.Birinci aşama: Anlaşmazlık
Burada çatışma yaratan ve tetikleyici kritik bir olay söz konusudur. Tepkiler bezdiriye dönüşecek bir
potansiyele sahiptir.
5.1.2.İkinci aşama: Saldırgan eylemler
Bezdiriyi oluşturacak ani psikolojik saldırılar ve agresif davranışlar gelişmeye başlar. Saldırgan
davranışlar uzun bir zaman içinde düşmanca fakat normal günlük iletişimin içinde ortaya çıkar. Bu davranışlar
zaman içinde şekil değiştirerek bezeni grup içinde yalnızlaştırarak cezalandırmaya dönük saldırgan
davranışlara dönüşür. Psikolojik saldırıların başlaması bezdiri dinamiklerinin harekete geçtiğinin bir
göstergesidir.
5.1.3.Üçüncü aşama: Yönetimin katılımı
Yönetim, olayları yanlış algılayıp suçu bezene yıkma ve problemi başından atma yolunu seçebilir.
Yönetim bu durumda pozitif değil negatif bir döngüye girmiş demektir. Yönetim ve diğer çalışanlar bezenin
işi ile ilgili temel sorunları değil de bezenin kişisel özellikleri ile ilgili hata ve suçlar bulmaya çalışırlar.
Böylece bezeni damgalamaya götürecek kişisel yorum ve açıklamalar üretirler. Yönetim, iş ortamının psikososyal durumunu kontrol etme sorumluluğunu yerine getireceğine, bezdiri süreci içindeki yerini alır ve
bezdirinin ortağı olur.
5.1.4.Dördüncü aşama: Zor insan veya akıl hastası olarak damgalanma
Bezen haksız yere yanlış kişisel yorumların kurbanı olarak; zor insan, paranoyak kişilikli, akıl hastası,
sorunlu anormal kişi gibi damgalamaları düşünmeye başlar. Yönetimin önyargısı, hekimlerin bezdiriyi
anlamadan koydukları teşhisler bu negatif döngüyü hızlandırır. Bezen durumunu kabullenerek iyileşmek için
sağlık merkezlerine gitmeye başlar. Diğer bir deyişle, bilinçli olarak seçilen hedef (bezen) bu sağlık arayışı
ile kendini doğrulayarak bezdirenlerin haklı olduklarını ortaya çıkarma fırsatını elinde olmadan vermiş
olmaktadır.
5.1.5.Beşinci aşama: İşine son verme, işten çıkarma
Bezenin yaşadığı duygusal travmalar sonucu ortaya çıkan psikosomatik hastalıklar işten kovulmak için
güçlü bir kanıt oluşturmuştur. Yönetim iş verimi alamadıkları bezeni işyerinden uzaklaştırırlar. Bezenin neden
işinden uzaklaştığının üzerine düşülmemesi nedeniyle bezene inanma söz konusu olmamaktadır. Bezenin
sağlık sorunları giderek yoğunlaşması nedeniyle işten çıkarılması kaçınılmaz olur. Bezen travma sonrası stres
bozukluğunu yaşamaya devam eder. Bezdiride sürecin son basamağını beklemeye gerek kalmadan da bezen
ya kendi işi bırakabilir ya da bezdiren işten kovabilir. Hedef böylelikle ortadan kaldırılmış olur ve
başlangıçtaki düşmanlık duygularına doyum sağlanmıştır.
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5.2.Bezdiri Davranış Özellikleri
Leymann ayrıca 45 farklı bezdiri davranışı belirlemiştir. Davranışları özelliklerine göre beş grupta
toplamıştır.
5.2.1.Bezenin kendini göstermesine ve kendisiyle iletişim kurulmasına saldırı
Bezdiren, bezenin kendini gösterme olanaklarını kısıtlar, sürekli sözünü keser, yüzüne karşı bağırır,
yüksek sesle azarlar. Bezenin yaptığı iş ve özel yaşamı sürekli eleştirilir, telefonla rahatsız edilir, sözle ve
yazılı olarak tehditte bulunulur. Jest, mimik ve bakışlarla ve ima yoluyla bezenle ilişki reddedilir.
5.2.2.Sosyal İlişkilere Saldırı
Bezenin etrafındaki insanlar onunla konuşmazlar, bezen de kimseyle konuşamaz, başkalarına ulaşması
engellenir, bezene işyerinde diğerlerinden ayrı bir ofis verilir ve meslektaşlarının bezenle konuşması yasaktır.
Bezene ‘yokmuş’ gibi davranılır.
5.2.3. İtibara Saldırı
Bezenin arkasından konuşulur, aslı olmayan söylentiler ortaya atılır, bezen gülünç duruma düşürülür.
Bezene ‘akıl hastası’ imiş gibi davranılır ve psikolojik kontrol ve değerlendirme yapması için baskı yapılır.
Bir özürü ile alay edilir, gülünç duruma düşürecek yürüme, jest ve ses taklitleri yapılır. Bezenin milliyeti, özel
yaşamı, dini ve siyasi görüşüyle alay edilir. Özgüvenini olumsuz etkileyecek bir işi yapması için baskı yapılır.
Bezenin çabaları yanlış ve aşağılayıcı şekilde algılanır, kararları sürekli sorgulanır, aşağılayıcı isimlerle anılır,
cinsel taciz yaklaşımında bulunulur.
5.2.4. Bezen’in yaşam kalitesine ve mesleğine saldırı
Bezene özel bir görev verilmez, verilen iş de geri alınır. Anlamsız işler verilir veya mevcut işin altında
daha az yetenek gerektiren işler verilir ve iş de sürekli değiştirilir. Özgüveni olumsuz etkileyen, itibarını
düşürecek nitelikleri dışında işler verilir. Bezenin evi veya işyerine, mali yük getirecek şekilde genel zarar
verilir.
5.2.5. Bezenin sağlığına saldırı
Fiziksel şiddet tehditleri yapılır ve fiziksel ağır işlere zorlanır. Bezene göz dağı vermek için hafif şiddet
uygulanır, fiziksel zarar verilir. Direkt cinsel yönden taciz edilir. Bezenin akıl, ruh ve beden sağlığı bozulmaya
çalışılır. Bezenin bozulan genel sağlık sorunlarına dayanarak bezdiren işten kovmakla haklı olduğunu
ispatlamış olur.
6. BEZDİRİNİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ
Bezenin sürekli duygusal saldırılar altında artık sağlığı, görünüşü, duygu ve düşünceleri ile düşünce
biçimi zarar görmeye başlamıştır. Bezen normal olarak mantıklı düşünme, insan ilişkileri ve iletişimi
değişmeye başlamıştır. Bezende uğradığı saldırganlığa saldırganlıkla dinenç gösterme, anlamsız olguları
anlamlı yorumlama, korku ve ihanete uğramışlık duygusu ile insanlara güveni kalmamıştır. Aynı şekilde
kendine güvenini de yitirmiştir. Özdenetimleri bozulmuştur. Bütün psikolojik ögeler, sonunda bezenin ruh ve
beden sağlığını bozmaya başlar. Dedikodular ve önyargılı idareci tutumları ile birlikte sosyal izolasyon sonucu
iş performansı da düşer ve sürekli hastalık izinleri alarak işe gelmek istemez ve işini aksatmaya başlar. Eğer
bezdirinin son aşamasına gelinmiş ise işten ayrılma, istifa etme veya istifaya zorlanma, kovulma, erken
emekliliğe zorlanma gibi başa çıkamayacağı ağır saldırılar sonunda büyük travmatik olaylar (intihara
teşebbüs, intihar, ölüm, bezdirene saldırı, bezdireni öldürme, yaralama, işyerini kundaklama, ateşe verme vb)
yaşayabilir (Mizrahi, 2013).
Bezen psikolojik tedavilere başlasa bile diğer çalışanlar ve bezdiren tarafından ‘anormal’ bir durum
olarak algılanmakta, ‘ruh hastası’, ‘akıl hastası’, ‘paranoyak’, ‘depresif’, ‘zor insan’ gibi tanılarla bezeni daha
da hayattan bezdirirler (Leymann & Gustafsson 1996). Bezdiren/bezdirenler bezeni bu duruma düşürdükleri
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konusunda asla kendilerini suçlamazlar veya vicdani bir sorumluluk hissetmedikleri gibi yardımda da
bulunmazlar. Bezdirenlere göre bezen kendi kendine bu duruma düşmüştür.
Sonuçta, psikolojik şiddetin sıklığı ve süresi uzadıkça etkiside artmaktadır. Bireysel özelliklere göre
birine zor gelen bezdiri durumu diğerine dayanılabilinir özellik gösterebilir.
1.derecedeki bezdiri, bezenin en az 6-12 ay düşmanca davranışların hedefinde bulunmasını gerektirir.
Bu dönemde bezen olumsuz olayları sıklıkla hatırlayarak üzülür, sık sık ağlama nöbetleri geçirir, alıngan olur
ve konsantrasyon bozuklukları yaşamaya başlar. Bu durum işle ilgili hataların artmasına, benlik saygısının ve
kendine güvenin azalmasına neden olur. Sosyal izolasyon sonucu sosyal damgalanma ve sosyal uyumsuzluk
ortaya çıkar. Bezen böylelikle depresyona girer.
2.derecedeki bezdiride, bezen en az 12-24 ay düşmanca davranışların hedefindedir. Bezen, anksiyete,
agresyon, yüksek tansiyon, kalıcı uyku bozuklukları, mide-barsak sorunları, yeme problemleri, alkol ve ilaç
kullanımında artış, işe gitmek istememe, geç gitme ve erken dönme, hastalık izinleri, tedirginlik, kaygı,
yalnızlık ve kimseye güvenmeme gibi sorunları sıklıkla yaşamaya başlar.
3.derecedeki bezdiri ise, bezen 24 aydan fazla düşmanca davranışların hedefindedir. Şiddetli
depresyon belirtileri, panik atak, kalp krizleri, yoğun endişe, iş yerine gelememe, intihara veya cinayet
işlemeye yatkınlık, fiziksel saldırı gibi rahatsızlıklar görülür. Bezen işten kovulmuş, işsiz durumda olsa bile
bu psikolojik travmadan uzun süre kurtulamaz. Ciddi psikolojik destek ile birlikte fizyolojik yönden hekim
desteği alması zorunluluk halini almıştır (Okutan & Sütütemiz, 2014; Candan & İnce, 2014).
6.1.Kendini Doğrulayan Kehanet
Bezen için aşırı şiddet, baskı ve zorlamalı bir ortamda; tutum, duygu ve düşünceleri, kişilik özellikleri,
mesleki bilgi ve becerileri normal iken anormal olarak algılanması ve kendini savunma ve ispatlama duyguları
ile birlikte ortaya çıkan tükenmişlik, çaresizlik, yalnızlık içerisinde bir çıkış yolu arayabilir (Gün, 2010). Bu
ortam, aşamalardan geçerek ve bir sürecin birikimi olarak ortaya çıkmış ve birbirine girift, binişik olaylar
silsilesi olarak kendisi ile özleştirilmiştir. Bu son dramatik aşamada ruhsal ve duygusal sağlığı ciddi şekilde
bozulan bezenin işyerinden beklentisi gereği bir yardım ve destek de alamadığında sağlık sorunları giderek
artar ve nihayet ‘kendini gerçekleştiren kehanet’ ortaya çıkmış olur.
Bezdiren, bezdiri uygulayarak hedefine (işten atma) ulaşmak ister. Bezen de mücadele ve süreci iyi
yönetemediğinde istemeden ‘kurban’ olmayı seçmiş olur. Bezdiren haklı olduğunu, bezenin genel sağlık ve
başarısızlığından güç alarak ispatlamış ve sonuçta da çalışanı kovmuştur. Böylece bezen hakkındaki kehanet
doğrulanmıştır. Bezdiren kendini haklı konuma koymuştur.
Sağlık sorunlarıyla işe gelemez haldeki bezen için çevresi ‘istenmeyen, sorunlu, hasta’ damgasını
bezenin hak ettiğini değerlendirirler. Bezdiren amacına ulaşmış bezen ya işi bırakmış ya da performansı
altında sosyal yönden izole edilerek çalıştırılır veya kovulur (Management Communication Quarterly 2006).
Bezdirenin amacı bezeni işten kovmak için bezdiri uygulamışsa bezen aynı zamanda ‘kurban’
olmuştur. Böyle durumda bezdirenin her isteğine boyun eğecek olursa yasal olan/olmayan her emri yerine
getirir durumda olacağından suç işleme potansiyeli de artacaktır. Gökçe’ye göre (2008) bazı yöneticiler
bezdiriyi bir ‘yönetim stratejisi’ olarak kullanmaktadırlar.
6.2.Bezdirinin Yönetim Stratejisi Sorunsalı
Bezdiri sosyal bir olgudur. İşyerinde bir kişinin ‘bezen’ ya da ‘kurban’ olarak seçilmesi yönetimin
bunu tasvip etmesi, desteklemesi, göz yumuyor olması anlamına gelmektedir. Hiyerarşik olarak hiçbir yönetici
bezdiriyi sezemiyorsa işyerinde ‘iletişim zafiyeti’nden söz edilebilir. Hatta bezdiren işyeri dışından da başka
bezdirenler bulabilir (Aguino & Byron 2002).
Bazı okul yöneticileri bezdiriyi bir yönetim biçimi olarak algılamakta ve uygulamaktadırlar (Sipal,
2013, Westhues, 1999). Bunun için veli ve öğrencileri bezeni (öğretmen) şikayet etmeye yönlendirebilir. Bu
süreç bezenin mesleğini (yetersiz, başarısız vb) ve itibarını (işini iyi yapamayan, iş koşullarıyla başa
çıkamayan vb) ciddi şekilde etkilemeye başlar. Bezenin performansı ve kendine güveninin azalması sonucu
duygusal taşkın tepkiler verme, işe gelmeme, hastalık izinleri ile tükenmişlik yaşayıp profesyonel bir yardım
165

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

alma ihtiyacına girebilir (Doğan, 2009). Çaresizlik ve tükenmişlik içindeki bezenin işyerinde hukuki hakları
da bezdiren tarafından ihlal edilebilir. Bezen ruh ve beden sağlığını, kanuni haklarını koruma için ekonomik
olarak da sıkıntıya düşmektedir (Vandekerckhove & Commers 2003).
Güçler arasındaki dengesizlikten yararlanma, kasıt, kötü niyet, saldırganlık, kurban seçme gibi ilkel
benlik davranışları yerine çağdaş, modern, demokratik, adaletli, huzurlu, güvenli ve iş doyumuna hizmet
edecek, verimliliği artıracak bir iş atmosferinin yaratılabilmesi güç değildir. Bu düşünceyi öncelikle işyeri
yöneticilerinin ‘iş ahlakı, işyeri kültürü, etik davranış, uygar insan davranışı, iş ve yaşam felsefesi’ olarak
benimsemesi ve kişiliği ile özleştirmesi gerekmektedir. Böylece yatay/dikey bezdiri davranışlarını önlemiş ve
bir ‘tercih edilen, sevilen, sayılan, işinin ehli yönetici’ sıfatı ile bezen/bezenlerin, bezdiren/bezdirenlerin önüne
geçmiş olur. Örnek işyerleri her zaman cazip ve toplumda saygın bir yere sahiptirler. Evrensel değerleri
özümsemiş kurum ve kuruluşlar bu konuda hizmet içi eğitime önem vermekte ve yönetsel kademeler için
örgüt içi ilişkilerde ve yönetim sanatında çok hassas ve özenli davranmaktadırlar.
7.BEZDİRİNİN SONUÇLARI
7.1.Genel insan hakları standartları, etik dışı davranış, sağlıksız ve çatışmalı iletişim, psikososyal stress
kaynakları göz önüne alındığında bezdiri ciddi hastalık tanılarına, psikolojik, fizyolojik, zihinsel
rahatsızlıklara neden olur (Görgülü vd. 2014).
7.1.2.Bezen duygusal olarak aşırı yıprandığından zarar görmüştür. Bu doğrultuda bezen de ‘kendini
savunmaya’ yönelik saldırgan davranışlar gösterebilir.
7.1.3.Düzensiz beslenme, obezite, yüksek oranda alkol ve ilaç alımı, tütün bağımlılığı, cinsel
düzensizlik, sosyal içe kapanma, uyku bozuklukları (kabus görme, kendini sabah mutsuz, huzursuz hissetme
ve uyanama, çok erken uyanma, uykuya dalmada zorluk, rahatsız uyuma, gece aniden uyanma ve bir daha
uyuyamama), gün boyu yorgunluk hissetme, zihinsel olarak yorgun hissetme, hatırlamada güçlük çekme gibi
sinirsel semptomlar ortaya çıkabilir (Groeblinghoff & Becker, 1996).
7.1.4.Bezenin ‘ciddi stress’ baskısı nedeniyle panik atak, depresyon, melankoli, apati, yoğunlaşma
eksikliği, sosyal fobi, sosyopat, intihara teşebbüs, intihar gibi psikolojik destek almasını gerektiren ‘travmalar’
ortaya çıkabilir (Gökçe,2008; Chappel & Di Martino, 1982).
7.1.5.Bezenin yasal hakları da işyerinde çiğnendiği veya ihlal edildiğinden ekonomik boyutta da zarar
görmüştür. Bezenin hukuksal haklarını elde edebilmesi için yazılı belge edinmesi ve tanık göstermesi
gerekmektedir. Fakat psikolojik ögeler kullanılarak yapılan bezdiri davranışı bezen tarafından
ispatlanamadığından ve tanıkların da bezen lehine davranmadığından yasalar karşısında hakkını arayamaz
hale gelir (Einarsen, 2000).
7.1.6.Bezen için sağlık raporlarının bezdirinin ispatı için değerlendirilmesi yasal olarak
kullanılabilinir. Ancak işyerinden kaynaklanan bezdiri hasarının ispatlanması yine hukuksal bir zorunluluktur
(İlhan, 2018). Bezenin hasar durumunu kurumuna kabul ettirmesi ise, hukuksal olarak tanıkların dürüstlüğü
ve delillerin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi ile mümkün olabilir.
7.1.7.Bezdiri yaşam kalitesini düşüren bir süreçtir. Bezen kendine güvenini kaybettiği için bezdiri
davranışının etkileri ailesine, arkadaşlarına, sosyal ilişkilerine, iş yaşamına yansımaya başlar (Cassıto, 2003).
Bezen kendini şaşırmış, beceriksiz, yeteneksiz, güçsüz, aşağılanmış hissettiğinden nedensiz bir korku, utanma,
çekinme duyguları ile kendinden emin olamadığından sosyal ortam ve toplantılardan kaçınmak için fiziksel
ve psikolojik rahatsızlıklarından şikayet ederek sosyal randevuları unutmaya, nitelikli iş yapmada zorlanmaya
başlayabilir.
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7.1.8.Bezenin aile ilişkilerindeki çözülmeler de kendini göstermeye başlar. Bunlar, bezenin rol ve
sorumluluklarını yerine getirmede zorlanma, evlilik sorunları, aileden uzaklaşma, aile bireylerine karşı
ilgisizlik, eş ve çocukların ruh sağlığının olumsuz yönde etkilenmesi (çocukların okul performansında düşüş,
okul başarısızlığı, boşanma durumu vb), ekonomik sıkıntılar (gelir azalırken bezdiri nedeniyle sağlık
giderlerinin artması), sosyal çevre ile ilişkilerin kopması şeklinde ortaya çıkar. Bu olgu bezeni daha da
etkileyerek ani öfke patlamaları, saldırgan davranışlar, aile içi şiddet, akıl ve beden sağlığındaki rahatsızlıkları
pekiştirebilir (Leymann & Gustafsson 1996).
7.1.9.Bezdiri davranışı bezenin hem kendini hem de ailesini önemli, ciddi, her yönden zarar verici
boyutta etkilemektedir. Bezdiren hedefindeki bezeni değil aynı zamanda bir aileyi ve toplumu incitmektedir.
Toplum ruh sağlığına olumsuz katkı sağlamaktadır. Bunun bir suç unsuru olarak değerlendirilmesi, gerekli
hukuki yaptırımların uygulanması (İlhan, 2018) ve örgütlerin toplum ruh sağlığını bozmaya aday yöneticiler
hususunda hassasiyet göstermelerinde yarar vardır. Sorumluluk tüm toplumu bağlamaktadır.
7.1.10.Ülkemizde bezdiri davranışı ile ilgili akademik çevrelerin, iş ve meslek örgütlerinin yeterince
dikkati çekilememiştir. Sorunlar yaşanmaya devam ederken halen bezdiri görmezden gelinemeyecek kadar
ciddi şekilde tüm çalışanları tehdit etmektedir (Gökçe, 2008; Mimaroğlu & Özgen, 2007). Örgütlerde bezdiri
ile mücadele sadece bezen tarafından değil tüm çalışanlar ve yöneticiler tarafından da yapılmalıdır.
8.BEZDİRİ İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ VE ÖNERİLER
Bezdiri ve bezdiri süreciyle mücadele edebilmek için kişisel ve örgütsel politikalar geliştirilmelidir
(Mizrahi, 2013; Niedl, 1996; Tınaz, 2006). İlke olarak kabul edilebilecek politikalar aşağıda sunulmuştur.
8.1.Bezdiri hiçbir zaman görmezlikten gelinmemelidir
8.2.Bezdiri uygulayan mutlaka soruşturulmalı ve gereken uyarı, ceza ve yasal yaptırımlar
gerçekleştirilmelidir
8.3.Bezdiri davranışı kurum ve kuruluş farkı gözetmemektedir. Çoğunlukla çalışanlar ve yöneticiler
arasında bezdiri ortaya çıkmaktadır. Bu husus dikkate alınmalıdır
8.4.Örgütte rol, statü ve görev dağılımında, yetki ve sorumluluk verilmesinde belirsizlikler
olmamalıdır. İş ve yetkinin açıkça tanımları yapılmalıdır. Belirsizlikler giderilmelidir
8.5.Bezdiri ortamının oluşmamasına önemle ve özenle dikkat edilmelidir. Bu konuda sürekli hizmet
içi eğitimler verilmelidir. İnsan faktörü ve iş doyumu ile verimlilik politikası izlenmelidir
8.6.Örgütte demokratik katılım sağlanmalı, şeffaflık ilkesi ile ilgili kararlar alınmalıdır
8.7.İletişim kanalları açık olmalı ve iletişimde dürüstlük esas alınmalıdır
8.8.Örgütte etik davranışlar, örgüt kültürü, işe yönelik profesyonel tutum, değerler ve normlar
oluşturulmalı, güçlendirilmeli ve pekiştirilmelidir
8.9.Örgütte personel yaş, cinsiyet, din, dil, ırk, siyasi görüş, eğitim düzeyi, kültür, aile yapısı, aldığı
ücret, görev, rol ve statüsüne göre dışlanma veya korumaya alma durumu yaratılmamalıdır
8.10.Örgütte informal ilişkiler yerine formal ilişkiler benimsenmelidir
8.11.Yöneticiler duygusal davranmamalıdır. Bireye göre kararlar almak değil yasal çerçevede hak
edişlere dikkat etmek gerekmektedir
8.12. Şikayet ve performans değerlendirme mekanizmaları tarafsız ve sağlıklı çalıştırılmalıdır
8.13.Adam kayırma ve haksızlığa izin verilmemelidir
8.14.Adaletli olma ve yasalara uygunluğu esas almalıdır
8.15.Yönetimde duygusal keyfiyet yerine demokratik ve profesyonel yönetim anlayışı
benimsenmelidir
8.16.Çalışanların güven duyması ve hukuk ihlallerinin yapılmayacağı kanaatinin oluşturulması
gereklidir
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8.17.Sürekli şikayet kültürü oluşturulmamalıdır. Şikayet eden ve edilen adil bir şekilde dinlenmeli
çözüm odaklı bir pozitif, yapıcı anlayış benimsenmelidir
8.18.Örgüt anlayışına aykırı ve yasal suç niteliğindeki davranışlara gerekli müeyyideler
uygulanmalıdır. Gerektiğinde adli makamlara müracaat edilmelidir
8.19.Şikayet etme teşvik edilmemeli, şikayetçinin avukatı rolüne bürünüp karşı tarafı mağdur etmeden
adaletli ve yasal çerçevede sorun her iki tarafın uzlaşmasıyla çözümlenmelidir
8.20.İşe alım ve yönetime personel seçmede bireyin kişilik özellikleri, duygusal zekaları dikkate
alınmalı. İş ortamında sorun çıkacak kişilik özelliğine sahip çalışanlara örgütün hedef ve amaçlarına yönelik
eğitim verilmelidir
8.21.Duygusal ve psikolojik saldırı, ayrımcılık, dışlama, sosyal izolasyon gibi iş ahlakı ve iş doyumuna
zıt tutum, davranış, düşünce ve ortamların oluşmamasına özenle dikkat edilmelidir
8.22.Bezdiri davranışının görüldüğü en alt birimde bile olsa gerekli önlemlerin alınması zorunluluk
haline getirilmelidir (Hoel, Rayner vd., 1999).
9. BEZDİRİYE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ETKİSİ
Psikolojik danışma uygulaması ile bezenin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini
tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kendisi ile ilgili kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle
uyumlu ve sağlıklı bir iletişime geçebilmesi, kendini geliştirmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için uzman
kişilerce profesyonel düzeyde yardım alma sürecine girmesi gereklidir (Özgüven, (1999).
Psikolojik danışma, bezenin bir “danışan” olarak “danışman” ile arasında, bezenin çevresi ile daha
etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile
gerçekleştirilen ve danışanın (bezenin) kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde
davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak değerlendirilir (Brown & Lent, 2008,
Yeşilyaprak, 2001).
Psikolojik destek ile iyilik hali ve psikolojik sağlamlık düzeyinin geliştiğini hissetmesi sonucu bezenin
ruh sağlığı da iyileşecek ve özgüveni artmış olacaktır (Niedl, 1996). Sonuçta danışanın (bezenin) bezdiri ile
başa çıkma kapasitesi ortaya çıkarak ruh sağlığını geliştirmesine yardım edebilecektir (Gelso & Fretz, 1992;
Brown & Lent, 2008).
SONUÇ
Bezdiriyi durdurmak ve engellemek için bezdirinin başlıca bir sağlık sorunu olduğu yönünde
farkındalık oluşturulması gerekmektedir. Bezenin tedavisinden ziyade bezdirenin sözel ve davranışsal
tacizlerine son vermesi direkt olarak söylenmeli ve hukuki yaptırımlar uygulanmalıdır. Bireysel çabaların yanı
sıra kurumsal düzenlemeler yapılmalı, yasalar bezdiri için uygulanmalıdır. Ayrıca yöneticiler, çalışanlar
bezdiri konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Toplumsal bir ruh sağlığı sorunu olan bezdiri ile
hukuksal, eğitimsel ve örgütsel boyutta mücadele çalışmalarına hız verilmelidir.
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Doç. Dr. Süleyman DOĞAN142
BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU (STK) OLARAK ULUSLARARASI MEVLANA VAKFI’NIN
MEVLANA VE MUSİKİYE KATKISI
INTERNATIONAL MEVLANA FOUNDATION'S CONTRIBUTION TO MEVLANA and MUSIC AS A
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO)

ÖZ
Uluslararası Mevlâna Vakfı, Celaleddin Bakır Celebi’nin, manevi önderliğinde 14 Mart 1996 tarihinde
İstanbul’da kurulmuştur. Kuruluş amacı, büyük mütefekkir, bilgin ve şair Mevlana Celaleddin Rumi’nin eser
ve fikirleri üzerinde araştırmalar yapmak, Mevlâna’nın fikir hazinesini gelecek nesillere aktarmak ve bu
konuda gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki çalışmalara yardımcı olmaktır. Hazreti Mevlâna’nın öğretilerini
ve düşüncelerini bütün dünyaya anlatabilmek amacıyla kurulan Vakıf, dünyada Hz.Mevlana için yapılmak
istenen programlarda danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Vakıf Başkanlığını Faruk Hemdem Çelebi,
Başkan Vekilliğini de Esin Çelebi Bayru yürütmektedir. Vakfın en önemli projelerinden biri de bir Mevlevi
Müziği olarak “Sema” konusudur. Bu projelerin ilki ‘Sema ve Mevlevi Müziği’nin korunma altına
alınmasıdır. Bu proje UNESCO tarafından, ‘Sema ve Mevlevi Müziği’ İnsanlığa Bırakılan Sözlü ve Manevi
Baş Yapıtlar kapsamına alınmıştır. Bu tebliğde Mevlana’nın fikirlerinin gelecek nesle aktarılmasında ve Türk
müziğinin tanıtılmasında Mevlana’nın yeri ve rolü araştırılmıştır. İlk defa Uluslararası bir sempozyumda
Uluslararası Mevlana Vakfı bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak Türk müziğine katkısı, etkisi ve
geliştirmesindeki yeri ve rolü incelenmiştir. Bir ilk olması bakımından da bu çalışma önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mevlana, Mevlana Vakfı, Müzik.

ABSTRACT
The International Mevlana Foundation is established on 14 March 1996 in Istanbul under the spiritual
leadership of Celâleddin Bâkır Çelebi. The purpose of the foundation was established to explain the teachings
and ideas of the great thankful, scholar and poet Hazrat Mevlana to the whole world. The foundation also
provides services in the programs that should be done for Hz.Mevlana. Faruk Hemdem Çelebi is the President
of the Foundation and Esin Çelebi Bayru is the Vice President. One of the most important projects of the
Foundation is a “Sema” as Mevlevi Music. The first of these projects is in places where “Sema” and Mevlevi
Music is not preserved. This project is being researched by UNESCO, and the place and place of Mevlana in
the transfer of Mevlana's ideas to the next generation and the introduction of Turkish music in this paper. For
the first time in an international symposium, the International Mevlana Foundation is a non-governmental
organization (NGO).
Keywords: Mevlana, Mevlana Foundation, Music.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Eposta: dogansuleyman1@hotmail.com

7-9 Kasım 2019 tarihinde Balıkesir Ulusal 3.Türk Müziği Sempozyumunda, “Bir STK Olarak Uluslararası Mevlana
Vakfı’nın Mevlana ve Musikiye Katkısı” başlıklı tebliğ genişletilerek makale haline getirilmiştir.
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GİRİŞ
Toplumun çeşitli yönlerde gelişmesinde ve yeni gelişen ve değişen şartlara uyum sağlamasında Sivil
Toplum Kuruluşları (STK) büyük öneme haizdir. Günümüz dünyasında STK’ların yeri ve rolü gün geçtikçe
artmakta ve toplumsal tüm alanlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Toplum için ve birey için sivil toplum kuruluşları
günümüzde önemli bir işlev görmekte ve devletin yapamadığı ve ulaşamadığı alanlarda faaliyet
göstermektedir.
Sivil Toplum Kuruluşları
Demokratik devletin en önemli vasıflarından biri de temel insan hak ve özgürlüklerinin rahat bir
biçimde kullanma hakkına sahip olduğu sivil bir alanın varlığıdır. Tarihsel kökenlerini Aristoteles kadar
götürebileceğimiz bu sivil alanı diğer adıyla sivil toplumu kısaca: devlet denetimi ve baskısının ulaşamadığı
veya belirleyici olmadığı toplumsal etkinlikler şeklinde tanımlamak mümkündür (Haşlak ve Gülener, 2006:4).
Sivil toplum, “toplumun siyasi otoritesinin baskısından kurtulması” olarak tanımlanabilir (Akatay ve
Yelkikalan, 2007:4). Sivil toplum, bir toplumun kendisini ve eylemlerini bir bütün olarak devlet iktidarının
baskısı ve kontrolünde olmayan gönüllü kuruluşlar yoluyla organize olmasıdır (Keyman, 2004:2-5).
Sivil toplum, başkalarına saygı gösteren, başkalarını cesaretlendirip harekete geçmek isteyen ve
geçebilen eyleme yönelik araçları yaratabilen kendinden emin, korkusuz ve korku duymak için nedeni
olmayan kadınlar ve erkekler yani vatandaşlar olarak tanımlanabilir (Güloğlu, 2006:147). Sivil toplum,
“bireysel hak ve özgürlüklerin kazanımı mücadelesinin, totaliter, despotik devletten demokrasiye geçişin
anahtarı” olarak kabul edilmektedir (Bedük, 2006:53). Üçüncü sektör, hükümet dışı kuruluşlar, devlet dışı
kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar, sivil toplum örgütleri gibi adlarla anılan sivil toplum kuruluşları(STK)’nın
niteliklerini belirten farklı yaklaşımlar olsa da tanımlamada çoğunlukla “sivil toplum içinde yer alan kuruluşlar
olmaları” üzerinde görüş birliğine varılmaktadır (Erol, 2006).
Sivil toplum kuruluşu, kamu yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu oluşturan, kar amacı gütmeyen,
demokratik işleyişe sahip, bürokratik donanımdan yoksun ve gönüllü olarak bir araya gelen örgütlenmelerdir
(Yiğit, 2005:31). Sivil toplum kuruluşu, hükümet dışı örgütler veya devlet dışı örgütler anlamına gelmekte ve
bu niteliğiyle bir anlamda kamu organizasyonları dışındaki yasal örgütlenmelerdir (Güloğlu, 2006:149).
STK’lar küçük derneklerden profesyonel kuruluşlara kadar son derece farklı gruplardan oluşmaktadır.
Bu kuruluşları isimlendirme konusunda literatürde çok farklı kavramların kullanıldığı görülmektedir.
Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları şunlardır: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümet dışı kuruluşlar,
hayırsever yardım kuruluşları ve vergiden muaf kuruluşlardır. Ancak özellikle sosyal alanda faaliyet
gösterenler için en yaygın olarak kullanılan ve en yüksek tanımlama niteliğine sahip olan kar amacı gütmeyen
kuruluşlar kavramıdır (Özdemir, 2004.18).
Eğitim, kültür ve iletişim merkezi olarak STK’lar insanların entelektüel gelişmesine ve düşüncelerinin
değişmesine katkı yaparlar. Yaşamı sadece haklar değil aynı zamanda zorunluluklar düzeni olarak gören
bireylerin yetişmesine ve toplum için en değerli varlık olan gönüllü vatandaşlık kültürünün yerleşmesine de
önderlik ederler (Aydın ve diğerleri,1999:12-13).
Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Vakıflar
STK olarak vakıfların nihai amaçları toplumsal iyiye katkıda bulunmaktır. Türkiye’de kurulan
vakıfların bir başka özelliği de heterojen bir yapıda olmaları ve açık ve belli bir konuda uzmanlaşmış
olmalarıdır. Vakıflar Hakkında Kavramsal Çerçeve Dünyada ve ülkemizde faaliyet gösteren vakıflar, sivil
toplum kuruluşları olarak ifade e dilmektedir (Akatay ve Yelkikalan, 2007:18). Gönüllü sivil kuruluşlar ya da
sivil toplum kuruluşları olarak tanımlanan vakıflar, temelde gönüllülük esasına dayalı ve kar amacı gütmeyen
toplumsal amaçlı kuruluşlardır. Vakıflar, ait oldukları toplumun sosyal bünyesi, kültürel yapısı ve
değerlerinden doğmuşlardır. Başka bir deyişle, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile arzuların karşılanmasını
sağlayan değerlerin hayata geçirilmesini amaçlayan kuruluşlardır.
Türk Medeni Kanununa göre vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve
sürekli bir amaca örgütlenmeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıf düşüncesinin
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doğuran dinamikler, toplumsal huzur ve barış ihtiyacı stratejik gereksinimler, devletin ya da siyasal iktidarın
ihmal ettiği sosyal görevleri ikame etme, kültürel ihtiyaçlar ve değerlerdir. Söz konusu nedenlerden dolayı
bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile arzuların karşılanmasını sağlayan değerlerin hayata geçirilmesini ifade
eder. Bu teşekküller eğitime, kültüre ekonomiye, sosyal ve siyasal hayata büyük katkılar sağlamaktadırlar.
Ülkemizde de yüzlerce vakıf kurulmuştur ve hala da kurulmaya devam etmektedir (Erşahin, 2003:28).
Yöntem:
Bu araştırma İstanbul’da bulunan Uluslararası Mevlana Vakfı ile yönetici ve müzik alanında görev
yapan kişilerle yüzü yüze ve önceden hazırlanan sorularda yönetilerek nitel bir araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın veriler, görüşme, gözlem ve doküman analizi olmak üç farklı kaynaktan elde
edilmiştir. Araştıra kapmasında vakfın yetkilileri ile en az üç kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme hem
yüz yüze hem de önceden hazırlanan soruları e-posta gönderilerek gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler en az 30
dakika civarında gerçekleşmiş ve yazılı cevaplar ve sözlü cevaplar alınmıştır. Ayrıca vakfın internet sitesine
müracaat edilmiş ve vakfın İstanbul’daki merkezine giderek gözlem de yapılmıştır. Vakfın müzik ve sosyokültürel faaliyetlerine ve düzenlenen çalışmalara ilişkin çeşitli dokümanlar (broşür, kitap, gazete haberleri,
web sitesi gibi konular) incelenmiştir. Nitel araştırma ile mülakat yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca vakıfta
Mesnevi, fikri ve kültürel faaliyet gerçekleştiren akademisyenler, vakfın genel sanat yönetmeni, neysen ve
kurs gören öğrencilerle de görüşülmüştür. Vakfın Türk ve tasavvuf müziğine yaptığı faaliyetler de yerinde
gözlemlenmiştir.
Uluslararası Mevlana Vakfı

1996 Mevlana’nın 21.kuşaktan torunu olan Celâleddin Bâkır Çelebi tarafından kurulan Uluslararası
Mevlana Vakfı; Mevlevi geleneğini, Mevlevi adap ve erkanını yaşatmaya, doğru şekilde uygulanmasını
sağlamak amacıyla kurulmuştur. Vakıf İstanbul ve Konya merkezlerinde uzun soluklu projelerin yanı sıra
sohbetler, söyleşiler ve atölyeler ile Mevlevilik ile ilgili doğru bilgileri aktararak, yanlış bilgileri düzeltmeyi
de hedeflemektedir. Ayrıca UNESCO tarafından akredite edilen Uluslararası Mevlana Vakfı, Hz. Mevlana,
Mevlevilik
ve
sema
ile
ilgili
her
konuda
uluslararası
danışman
rolündedir
(http://mevlanafoundation.com/about_tr.html).
Günümüzden sekiz asır kadar önce yaşamış olmakla birlikte eserleri üzerinde hala araştırmalar yapılan
ve gün geçtikçe fikirleri daha da önem kazanan Mevlana Celâleddin-i Rumi Türk-İslam düşünürlerinin
başında gelmektedir. Hz. Mevlana asırlardır bizlere Allah sevgisini, peygamber sevgisini, insan sevgisini,
özetle yaratana ve yaratılana olan sevgisini, Kur’an-ı Kerim’e olan bağlılığını anlatmaktadır. Onun düşünce
sistemi üzerinde kurulan Mevlevihaneler Türk kültürünün temel taşlarını oluşturmuş. İslamiyet’i ve Mevlevî
adap erkanını günümüze taşımışlardır. Arapça, Farsça dilleri yanı sıra gerek müzik, gerek güzel sanatların
her dalında yapılan çalışmalar ile o günün filolojileri, akademileri, konservatuarları gibi bir görevi
üstlenmişlerdir. Mevlevilik Hz. Mevlana’nın oğlu Sultan Veled soyundan gelen Çelebiler’in manevi
rehberliğinde günümüze kadar gelmiştir.
Yenikapı Mevlevihane’si!
Mevleviliğin önemli bir sembolü olan sema ayinidir. Yenikapı Mevlevihane’sinde şeyhlik yapmış tüm
zatların önemli birer mutasavvıf olmasının yanı sıra musiki, edebiyat ve diğer sanat dallarında önemli eserler
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vermiş ve nice kıymetli sanatçılar yetiştirmişlerdir. Yalnız İstanbul içinde değil, Osmanlı devleti içinde dört
bir yana savrulmuş Mevlevihaneler içinde de Yenikapı Mevlevihane’si başta gelir. Son postnişin Abdülhalim
Çelebi’nin eşi Yenikapı Mevlevihane’si kızı idi. Ayrıca Abdülhalim Çelebi ve oğlu Bâkır Çelebi, her ikisi
de bu Mevlevihane’nin bahçesinde (hamusan) sırlanmıştır. Abdülhalim Çelebi’nin eşi Kevser Hanım, kız
kardeşi Münire Hanım ve Azra Bayru Yenikapı Mevlevihane’sinde doğmuştur. Yenikapı Mevlevihane’si
şeyhi Resuhi Baykara, Faruk Hemdem Çelebi ve Esin Çelebi’nin sema dedesi idi. Yenikapı’dan söz edipte
burada büyüyen ve hakka yürüdüğü güne kadar burada türbedar olarak görev yapmış polis efendi Burhan
Can’dan bahsedemeden geçilmez .
Sema Ayini Şerif’in anlamı!
Semâ, Türk tarihinin ananesinin, inançlarının bir parçası olup Hz. Mevlânâ (1207-1273) ilhâmiyle
oluşmuş ve gelişmiştir. Kemâle doğru manevî bir yolculuğu (Mirâcı), bir gidiş-gelişi temsil eder.
Semahanelerde neyzen, kudümzen, naathan, ayinhanlar "Mutrıp" adı verilen müzik grubunu oluştururlar.
Mevlevihanelerde, sema mukabelesi sırasında bu müzik grubunun çalıp söylediği, Mevlevi bestekarlarca
semaya eşlik amacıyla bestelenmiş eserlere “Mevlevi ayinleri” denir. Bu eserlerin ana bölümleri Mevlânâ'nın
Mesnevi veya Divan-ı Kebir'inden alınmış Farsça şiirlerden bestelenir. Bu müzik, Türk Musiki tarihi açısından
çok önemli bir fonksiyon üstlendiği gibi dünyada SUFİ müzik tarzının özelliklerini iyi korumuş beste ve icra
fonudur.
Celaleddin Bakır Çelebi!
Hazreti Mevlana’nın 21. kuşak torunu Celâleddin Bâkır Çelebi sema ayinini şöyle özetlemektedir:
“Sema, kulun hakikate yönelip, akılla, aşkla yücelip, nefsini terk ederek Hak’ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş
kâmil bir insan olarak tekrar kulluğa dönüşüdür. Semazenin başındaki sikke-i şerifi nefsinin mezar taşını,
üstündeki tennuresi nefsinin kefenini, onun üstüne giydiği hırkası ise nefsinin mezarını temsil eder. Semazen
kollarını çapraz bağlayarak görünüşte bir olmuştur. Böylece Allah’ın birliğini tasdik eden semazen, sema
ederken kollarını açar. Sağ eli dua edercesine göklere açık, sol eli de yere dönüktür; Hak gözüyle halka
bakmaktadır, Hak’tan aldığını halka vermektedir. Sağdan sola kalbinin etrafında dönerken yaratılmış her şeyi
sevgiyle kucaklamaktadır.

Sema ayini Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlar. Ardından peygamber efendimizi metheden nat-ı şerif ile
devam eder. Sonra kudüm sesi duyulur. Kudüm sesi yaratanın ol emrini anlatmaktadır. Ondan sonra duyulan
ney sesi her şeye can veren ilahi nefestir.
İkinci bölüm Sultan Veled Devri olarak adlandırılır. Semazenler birbirlerine selam vererek dairevi bir
yürüyüşü üç kere tekrarlarlar. Bu ruhun ruha selamıdır. Manevi bir yolculuğa hazırlanıştır.
Sema ayininin üçüncü bölümü dört selamdır.
-Birinci selam insanın bilgiyle hakikate doğmasıdır, yüce yaratanını ve kendi kulluğunu idrak edişidir.
-İkinci selam insanın yaradılışındaki nizamı, azameti müşahede ederek Allah’ın kudreti karşısında
hayranlık duymasıdır.
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-Üçüncü selam insanın hayranlık ve minnet duygusunun aşka dönüşüdür, aklın aşka kurban oluşudur.
Buna tasavvufta fenafillah mertebesi de denir, miracı anlatmaktadır.
-Dördüncü selam insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kulluğuna dönüşüdür. Bu selama şeyh
efendi de, semazenbaşı da iştirak ederler. Bu bir yolda giderken bir rehberimiz, bir önderimiz var ise, o bize
yolu kolaylaştırır, bizi yolun tehlikelerinden korur anlamına gelmektedir.
Dördüncü bölümde Kur’an ayetleri okunur. Sema ayini tüm peygamberlerin, tüm insanların ruhları ve
barış için okunan dua ile son bulur.
Hazreti Mevlana’nın günümüz insanına verdiği öğüt dikkate değerdir:
Beri gel beri, daha da beri, bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek?
Madem ki sen bensin, ben de senim nedir bu senlik ve benlik?
Biz Hakk’ın nuruyuz, Hakk’ın aynasıyız,
O halde kendi kendimizle birbirimizle ne diye çekişip duruyoruz?
Bir aydınlık, bir aydınlıktan neden böyle kaçıyor?
Haydi şu benlikten kurtul, herkesle birleş, herkesle hoş geçin.
Sen kendinde kaldıkça bir habbesin, bir tanesin.
Halbuki herkesle birleştin, kaynaştın mı bir ummansın, bir madensin.
Dünyada çeşitli diller var ama hepsinin de anlamı bir.
Çeşitli kaplara konan sular, kaplar kırılınca bir olup akarlar.
Uluslararası Mevlâna Vakfı’nın Çalışmaları
Yurdumuzda tekkelerin kapatılma kararı alınmadan önce Konya Makam Çelebisi, Türkiye
Cumhuriyeti 1. Meclis Reis Vekili, Abdülhalim Çelebi’ye Mustafa Kemal Atatürk’ün Mevlevilik hakkında
söyledikleri aynen şöyledir :
“Siz Mevleviler asırlardır cehaletle, yobazlıkla mücadele ettiniz. İrfanla ilme ve sanata katkıda
bulundunuz. İnkılapta istisnai bir muamele yapmamak için Mevlevi tekkelerini ‘Tekaya ve Zevaya
Kanunu’ içinde mütalaa etmek mecburiyetindeyiz. Ancak Hz. Mevlânâ’nın düşünceleri ve ilmi ebediyen
yaşayacaktır. Hatta istikbalde daha köklü bir şekilde zuhur edecektir inancındayım.” Bugün dünyanın her
yerinde Mevleviliğe gösterilen ilgi Atatürk’ün sözlerinin doğruluğunu ortaya koymaktadır.
Yıllarca Mevlevîhâneler aracılığı ile Türk-İslâm Kültürünü, san’atını ve en önemlisi dinimizi
sevdirerek anlatan Mevlevîhâneler 1925 yılındaki Tekke ve Zâviye Kanunu ile ülkemizde kapatılmış, bu kutlu
görev bundan sonra Hz. Mevlâna ailesine, gelenekten gelen kişilere, akademisyenlere ve bu konuda çalışma
yapan araştırmacılara düşmüştür.
İşte bu kutlu görevi yıllarca bireysel olarak devam ettiren, yurt içi ve dışında sayısız konferanslar verip
etkinlikler düzenleyen Hz. Mevlâna’nın 21. kuşak torunu Makam Çelebisi Celâleddin Bâkır Çelebi’nin
mânevî önderliğinde Uluslararası Mevlânâ Vakfı (UMV) 10 Mart 1996 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Merkezi
İstanbul’da olan Vakfın mütevelli heyeti içinde Hz. Mevlânâ’nın kanını taşıyan üyeleri olduğu gibi bu yolda
ilmî çalışmaları ile manevi hizmetleri bulunan üyeler de vardır. UMV Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, Başkan
Vekili Esin Çelebi Bayru’dur. Vakıf Şubesi 03 Mayıs 2011 tarihinde Konya’da da faaliyete başlamıştır.
Uluslararası Mevlâna Vakfının misyon ve vizyonu:
Büyük Türk-İslam düşünürü Mevlâna Celâleddin-i Rumi’nin eser ve fikirleri üzerine araştırmalar
yapmak, onun düşünce hazinesini gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmak; 800 yıllık bir kültür birikimi
olan Mevlevîlik Kültürünü dejenere olmadan geleceğe taşımaktır.
Uluslararası Mevlâna Vakfının çalışma alanları:
Hz. Mevlâna hakkındaki bilgileri paylaşma hayatı, eserleri, fikirleri, Mevlevîlik Kültürü, Semâ ve
benzeri konuları kapsayan ulusal, uluslararası, çalıştay, kongre, sempozyum düzenlemek; konuyla ilgili devlet
kurumları, STK’lar, bilim adamları ve gelenekten gelen kişilerle koordineli çalışmalar yürütmek şeklinde
belirlenmiştir. Vakıf bu alanla ilgili günümüze kadar ulusal ve uluslararası birçok çalıştay, panel, sergi ve
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Semâ etkinliği düzenlemiş, danışmanlık hizmeti ve Yenikapı Mevlevihane’sinin yenilemesinde gönüllü
danışmanlık yapmıştır (http://mevlanafoundation.com/about_tr.html).
Uluslararası Mevlana Vakfı’nın yöneticileri, Hz.Mevlana’nın 22.kuşaktan torunları Faruk Hemdem
Çelebi, Esin Çelebi Bayru, Neslipir Çelebi Sayar ve 23.kuşaktan torunu Azra Kumcuoğlu’nun yanı sıra vakfın
genel sanat yönetmeni Serhat Sarper, neyzen Ahmet İslam ve Mevlana ve eserleri üzerine çalışma yapan
Prof.Dr.Cihan Okuyu’nun da bilgilerine müracaat ettim. Yukarıdaki ismi geçen şahsiyetlere UMV, Mevlanaeserleri, Ney ve Sema üzerine yazılı ve sözlü olarak sorular sorarak bilgilerine müracaat ettim. Onlardan hem
yazılı hem de sözlü bilgi aldım. Vakfı yöneticileri çeşitli sayıda kitap, doküman ve görsellerde sundular. UMV,
Amerika’nın çeşitli eyaletleri başta olmak üzere, İsviçre, Almanya ve Hollanda’da Hz. Mevlana ile ilgili
kurulan derneklere manevî destek verilmiş, bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
Sema tarihi ve Mevlana’da sema!
Mesnevi konusunda önemli çalışmalara imza atan Prof.Dr.Cihan Okuyucu şu tespitte bulunuyor.
A.Marie Schimmel, Aşk Mevlana Ve Mistisizm (Yay. Haz.. Senail Özkan, Kırkambar Kitaplığı, 2002)
isimli eserinde Mevleviliğin sembolü haline gelen semaya geniş bir yer ayırıyor ve bu ritüelin bazı basit
örneklerinin diğer kültürlerde de mevcut olduğunu örneklerle açıklıyor. Sözgelimi, Eski Ahid’in
bildirdiğine göre Hz.Davut, ilahi vecdi “Rabbin sandığı” etrafında raks ederek ifade etmiş. Yine bazı ilk
dönem Hristiyanlarının Hz. Meryem şerefine raks ettikleri bilinmektedir. İncil’de de: “Biz size kaval çaldık
siz oynamadınız” ifadesiyle caiz tutulan raks ve sema 589 Toledo konsili kararıyla yasaklanmış ve Aziz
Hrisostomus’un : “Raks nerede ise şeytan oradadır” hükmü Hristiyanlığın bu konudaki nihai hükmü
olmuştur. (Schimmel,s.101-) İslam dünyasında da sema ve semahanenin geçmişi bir hayli eskilere
gitmektedir. İlk semahane 864 yılında Bağdat’ta açılmıştır. Serrac, Hucvuri ve Kuşeyri’nin eserlerinden
daha o zamanlarda semanın tasavvuftaki önemi anlaşılıyor. Mesela meşhur Hallac, ilahi aşk etrafında dönen
aşığın halini ışık etrafında dönen kelebeğin durumuna benzetir. Bağdatlı Cüneyd (909)ise sema için 3 şart
olduğunu söylemiştir: zaman, mekan, ihvan. Ona göre fukaraya 3 yerde rahmet iner ki bunlardan biri de
semadadır. Çünkü onlar Haktan gelen sesi duyarlar ve ayağa kalkışları bundandır. Zünnun-ı Mısri(-956)
semayı Tanrıdan gelen ve gönlü Tanrıya ulaştıran ilahi bir lutuf olarak niteler. Mevlana’nın adını çokça
zikrettiği Hasan Harkani(-1033) de keza semayı yüceltir. İmam Gazzali İhya’sının bir bölümünü sema
bahsine ayırmıştır. Mutasavvıf kardeşi Ahmed Gazzali ise Aynülkudat Hemedani ile birlikte sema yaptığı
rivayet edilir. Mevlana’ya yakın zamanlarda yaşayan Senai, Attar ve Evhadüddin Kirmani ve Fahreddin
Iraki keza hep sema yapan mutasavvıflar arasındadır .
Mevlana’nın da gerek Divanında gerek Mesnevisinde semaya çok önem verdiği görülüyor. O
bir çok gazelde semayı tarif ederken onun insanı nelere ulaştıracağını vurgular. Ona göre : “Semâ aşıkların
gıdasıdır. Çünkü Semâda Allah ile buluşma hayali vardır.”
Hz. Mevlânâ aşağıda tercümesi verilen gazelinde semâ ve Semânın sırları hakkında şunları söyler:
Semâ nedir biliyor musun?
Belî (evet) sesini işitmek, kendini unutup Allah'a kavuşmaktır.
Semâ nedir biliyor musun?
Dostun hâlini görüp bilmek ve lâhut perdelerinden Allah'ın sırlarını işitmektir.
Semâ nedir biliyor musun?
Varlıktan habersiz olmak ve mutlak fânîlik içinde bekâ zevkini tatmaktır.
Semâ nedir biliyor musun?
Nefisle savaşmak, yarı boğazlanmış tavuk gibi toprakta kanlı bir hâlde çırpınmaktır.
Semâ nedir biliyor musun?
Yakup peygamberin ilâcını ve Yusuf'a kavuşma kokusunu gömleğinden hissedip koklamaktır.
Semâ nedir biliyor musun?
Musa peygamberin asası gibi her dem Firavunun sihirlerini yutmaktır.
Semâ nedir biliyor musun?
Meleğin sığmadığı 'li mâ Allah' sırrına vasıtasız olarak ulaşmaktır.
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Semâ nedir biliyor musun?
Şems-i Tebrizi gibi gönül açmak ve kudsî nurları görmektir. (Şefik, Can, 264)

S.Veled ve Sipehsaların rivayetine göre Mevlana, Şemsten önce ya sema etmemiştir ya da semaya
düşkün değildir. Ancak onun Şemsin teşvik ve tesiriyle daha sonraları semaya çok rağbet ettiğini
görüyoruz. Hz. Mevlânâ'nın ilk olarak ne zaman ve niçin Semâ ettiği bilinmemekle birlikte onun çok zaman
cezbenin tesiriyle hemen her yerde ; dergâhta, evde, çarşıda ve bazen de ders esnasında, hatta fetva verirken
ve herhangi bir kurala tabi olmadan içinden geldiği gibi Semâ ettiği, bazan cezbenin şiddetinden belindeki
kemerin dahi çözüldüğü kaynakların verdiği bilgilerden anlaşılıyor. Bir keresinde de Salahattin’in
dükkanından gelen seslerle heyecana kapılıp dönmeye başlamış ve: Yekî gencî bedîd âmed der în dükkâni zerkûbî/ Zihî sûret, zihî ma'nî, zihî hubî, zihî hubî
Bu kuyumcu dükkânında bir hazine göründü. Ne hoş suret, ne hoş mânâ, ne güzellik, ne güzellik
matlâıyla başlayan meşhur gazelini söylemişti.
Yine Eflâkî Dede'nin anlattıklarından Hz. Mevlânâ'nın gerek Selçuklu sarayında, gerekse çevre
şehirlerde düzenlenen muhtelif meclislerde bir çok insanla birlikte semaya kalktığı anlaşılıyor.
Bu tabii ve kuralsız sema yapısı daha sonra Sultan Veled ve diğerleri zamanında da devam etti ve
zamanla bir biçim kazandı. Gölpınarlıya göre semaya nihai şeklini veren 39 sene postta kalan Pir Adil
Çelebi (-1460)olmuştur. ( Mevlevi Adap ve Erkanı, İnkılap ve Aka, İstanbul 1963,s.48)
Ney’in Sembolik anlamları!
Musikiyle yakından ilgili olan Hz. Mevlana eserlerinde bir çok musiki aletine ve musiki
makamlarına yer vermiş, onlara çeşitli sembolik anlamlar yüklemiştir. Mesnevinin ilk beyti de bir “ney”
metaforuyla başlar. Burada öncelikle Hz. Mevlana’nın Ney’i konuşturduğu ilk 18 beyit şöyledir:
1.Dinle bu ney nasıl şikayet ediyor; ayrılıkları nasıl anlatıyor.
2.Diyor ki: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımla erkek de inlemiştir kadın da.
3.Ayrılık acısıyla göz göz olmuş bir gönül isterim ki ona ayrılık derdimi anlatabileyim.
4.Aslından uzak kalan kişi, gene buluşma zamanını gözler
5.Ben her toplulukta ağladım, inledim. Fena halli olanlarla da, iyi halli olanlarla da düşüp kalktım.
6.Herkes kendi zannınca benim dostum oldu. Fakat içimdeki sırları kimse araştırmadı.
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7.Benim sırrım feryadımdan ayrı değildir. Ancak her gözde ve kulakta o nur yok.
9.Bu Ney’in sesi ateştir, hava değil. Her kimde bu ateş yoksa, yok olsun daha iyi!
10.Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür, aşk coşkunluğudur ki şarabı köpürtmüştür.
11.Ney dostundan ayrılan kişinin arkadaşıdır. Ney’in perdeleri bizim perdelerimizi yırttı gitti.
12.Ney gibi bir zehri ve panzehiri, Ney gibi bir hemdemi ve iştiyak çekeni kim gördü?
13.Ney kanlarla dolu bir yoldan bahsetmekte, Mecnunun aşk hikayelerini söylemektedir.
18.Olgun kişinin halinden ham ne anlar. O halde sözü kısa kesmek gerek vesselam.
Mesnevi okuyucuya, Ney’in sesini dinlemesini ihtar ederek başlıyor. Buradan anlaşılıyor ki Ney
bu eserin anahtarı ve şifresi konumunda. Acaba Mevlana neyi dinlememizi isterken bir musiki aleti olan
gerçek Ney’i mi kastediyor, yoksa onu bir mecaz olarak mı kullanıyor?
Mevlana; “bişnev ez ney” derken kamıştan mamul bir musiki aleti olan maddi Ney’i kastetmiş
olması mümkündür. Çünkü musiki aletleri içinde sesi insan sesine en çok benzeyeni ve en etkileyici
olanı neydir. Ney’in yakıcı sesi gerçekte insanın iç sesidir ve bu yüzden dinleyeni aşka ve vecde getirir.
Nitekim Mevlana’nın şiirlerinde ney kah bir musiki aleti olarak kah da sembolik anlamlarıyla karşımıza
çıkar. Bu tür örneklerden biri de şöyledir:
“A güzel sesli Ney, gönüller almadasın, hoşsun, güzelsin; sıcak nefes vermedesin, soğuk havaları
silip süpürmedesin.
İçinde ne boğum var, ne bir şey; bomboş. Dertlere düşmüş, perişan olmuş, gönülden, candan
derdi, elemi almada, onları da kendine döndürmedesin.
Herkesin sevgilisine uygun bir resim yapıyorsun; okuma yazma bilmiyorsun ama içyüzden bir
ressamsın adeta.
Ey başı kesilmiş kamış, dilsiz dudaksız, sırlar söyler boğazdan tattığın soluktan halka da bir hoşça
tattır.
Ney’e aşk ateşi düştü, alemi bir dumandır kapladı, çünkü sesin aşk sesi. Aşk sesini duyurmadasın,
ateşlisin.
Aşkınla Leylanın Mecnunun sırlarını okşa; sen gönle nasıl bir tatsın, cana nasıl bir huzursun
(Demirel, 2005).
Ney’in etkileyici ve esrarlı sesi bu alet etrafında bazı rivayet ve efsanelerin teşekkülüne yol
açmıştır. Şerhlerde geçen bu tip rivayetlerden biri şöyledir: Miraç gecesinde Cenab-ı Hak, Peygamber
Efendimize 90 bin kelime söylemiş. Peygamberimiz bunların bir kısmını halka beyan eylemiş, sır olan
bazılarını ise kimseye söylememek şartıyla Hz. Aliyle paylaşmış. Ancak bu sırların altında ezilen ve
taşacak hale gelen Hz. Ali gidip onları boş bir kuyuya anlatmış. Zamanla o kuyudan bir kamış bitmiş ve
bir çoban çocuğu da o kamışı keserek düdük yapmış. Bir gün çocuk düdüğünü çalarak geçerken Hz.
Peygamber düdüğün sesinde saklı olan sırları duymuş ve Hz. Aliye: “Niçin sana emanet ettiğim şeyi
korumadın ?” diye sormuş. Hz. Ali de olanı biteni anlatmış. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
-“İşte bu Ney o sırları ta kıyamete kadar söyleyip duracak, buyurmuş.”
Ney’in feryadı Allah’tan (dünyaya) “sürgün” edilmesinden kaynaklanmaktadır. Burada Hz.
Mevlana’nın ney’den kastı, mürşit ve/ya insan-ı kamil olmaktadır. “Ve biz ney gibiyiz, içimizdeki hava ve
dışarı vurulan neva –sada- Sen’dendir. Mevlana’nın şifa mutfağında musiki –sözü/sazı ve sama’ı ile bir eğitim
(tedris/irşad) yöntemidir. Musiki hayat öğreticisidir. Aşk öğreticisidir. Musikiden geçmeden aşık olunamaz.
Çünkü, insan güzel aşık olur. Güzelin, güzellik tahsilinde en kestirme yol (ise) musikidir. (Öke, 2012).
Tahirü’l Mevleviye göre “Ney’i dinle!” emri aynı zamanda sema yapmaya da dolaylı bir teşviktir.
Çünkü sema güzel ses ve bilhassa Ney sesinden hasıl olan manevi heyecanın bir tezahürüdür ve vecd
halidir. Nitekim bir çok büyük veli gibi Hz. Mevlana da sema yapmış ve etrafını da buna teşvik etmiştir
(Demirel, 2005). Hz.Mevlana ney’i ve insan-ı kamil olarak görür. Bir fikre göre de Ney’den kasıt bizzat
Mevlana’nın kendisidir. Nitekim Mevlana’nın şu ifadesi bu yorumu destekler mahiyettedir: “Tanrı benim
Ney bedenimi yokluk kamışından kesti, yondu” (Gölpınarlı, 1981). Semanın esas aşk ve vecd içinde sonsuz,
sınırsız hareket dile getirir. Bu ışık hızında bir harekettir. Zaman birimi ışığın saniyedeki süratidir. Yanı ışığın
saniyedeki süratine (300 bin km/sn) sahip olan bir insan ve bu hızı geçen bir insan, zaman olur hiç
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ihtiyarlamaz. Ebedi bir gençlik kazanır. Zaten iman insanlara ebedi bir gençlik kazandırmıyor mu? (Güneş,
2008).
Ney ve Sema!
Vakıf Türk Müziğinin en başta gelen Mevlevi Müziği Bölümü geleneğine uygun bicimde
seslendirilmektedir. Vakıf merkez ve şubelerinde Türk Müziği repertuvarı ve çalgı dersleri verilmektedir.
Sema törenlerinin olmazsa olması müzikle “Mevlevi Ayinleridir”. Ney, İnsan’ı Kamil’i temsil eder dolaysıyla
ilk olarak, sesinde duyulan ilahi hitap akla gelir.
Ney yaklaşık üç uktavlık ses sahasıyla musikimizin yanısıra dünya müziklerine de eşlik eden üflemeli
bir çalgıdır. Ney, dönüşle bir dans değildir. Ney, Türk Musikisinin nefesli bir çalgısıdır. Ney, aynı zamanda
Türk Tasavvuf ve klasik musikimizin çok önemli bir çalgısıdır.
Türkiye’de pek çok belediyenin ve üniversitesin daveti ile şehirlere gidilerek bilgilendirme
konuşmaları ve “Sema Ayinleri” yapılmıştır. İlköğretim, liseler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında
konferanslar verilmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok üniversitede yapılan sempozyum ve panellere
katılıp bildiri sunulmuştur. Yerli ve yabancı pek çok televizyon programında gazete ve dergilerde konu ile
ilgili aydınlatıcı bilgiler verilmiştir. Yerli ve yabancı tur rehberlerine Hz. Mevlâna ve Mevlevilik üzerine
bilgilendirmeler yapılmıştır. Yurt içi ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle manevi ve kültürel bilgilendirmeler
yapmıştır.
Uluslararası Mevlâna Vakfının projeleri:
UMV, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunduğu ve Bakanlık aracılığı ile
UNESCO’ya gönderilen projeler, içerikleri ve hazırlanış şekilleri ile kabul edilmiştir.
Bu projelerin ilki “Semâ ve Mevlevî Müziğinin Korunma Altına Alınması” idi. Proje, işin ehli
gelenekten gelen temsilciler, icrâcılar ve konu ile ilgili çalışmaları bulunan akademisyenlerin üstün çalışmaları
ile hazırlanmış ve kabul edilmiştir. UNESCO’nun Kasım 2005 tarihinde “Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller
ve Şölenler” başlığı altında aldığı bu tarihî kararla da Semâ, Somut Olmayan Kültürel Dünya Mirası
(SOKÜM) listesine alınarak günümüz küresel dünya kültürü arasında resmî olarak yerini almıştır. Bu projenin
ana dokümanları ve detaylandırılmış diğer teknik bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği hâlinde ve
Türkcell’in destekleriyle Yüzyıllar Boyu Mevlânâ ve Mevlevîlik adıyla Türkçe ve İngilizce olarak kitap halinde
yayınlanmıştır (Editör: Esin Çelebi Bayru, İstanbul, 2008).
İkinci proje ise Hz. Mevlâna’nın 800. doğum yılı dolayısı ile 2007 yılının bütün dünyada “Mevlânâ
Celâleddin-i Rumi Yılı” ilan edilmiştir. 2007 yılında hem yurdumuzda hem de dünyada pek çok etkinlik
yapılmıştır.
UNESCO konu ile ilgili çalışmalarımı değerlendirerek Paris’te yaptığı toplantıda Uluslararası Mevlana
Vakfı’nı akredite ederek bu konuda muhatap alınacak tek STK olarak tescil etmiştir. 2014 yılında ülkemiz
UNESCO temsilciliğinde bir üye ile Uluslararası Mevlana Vakfı temsil edilmeye başlanmıştır. UMV’nin
üçüncü kalıcı projesi ise 800 yıllık kültür birikimi olan Mevlâna ve Mevlevîliğin doğru anlaşılması ve lâyıkıyla
temsil edilmesi adına 2014 yılında gerçekleştirdiği bir diğer önemli çalışmadır. Vakıf, Hz. Mevlâna ve
Mevlevilik ile ilgili kelime ve isimleri koruma altına alıp, uygun olmayan yerlerde kullanımının önüne geçmek
amacıyla bu isimleri Türk Patent Enstitüsü’nde tescil ettirip devletimizin koruması altına aldırmıştır.
2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında Haziran ayından başlayıp Aralık ayı sonuna kadar
Yenikapı Mevlevihane’sinde ayda bir konser, bir sohbet ve her Pazar Semâ Ayini yapılmasına yine UMV
öncülük etmiştir. 2016 Konya İslam Kültür Başkenti Projesi Kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile
birlikte çeşitli etkinlikler yapılmıştır.
Devam Etmekte Olan Projeler!
Yurt içinde birçok şehirde ve Amerika, Avusturalya, Avrupa, Asya, Afrika da bulunan birçok ülkede
Hz. Mevlâna, Mevlevilik ve Semâ konularında konferans, seminer ve sempozyumlara UMV, aslına uygun
Semâ Ayin-i Şerifi icra etmektedir.
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2011 yılından başlayarak Mayıs – Ekim Ayları arasında Hz. Mevlâna Türbesinin bahçesinde Semâ
Ayini yapılmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile).
2016 yılında başlayan “Karaman’dan Konya’ya Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü”, 28 Nisan- 3
Mayıs tarihleri arasında yapılmaktadır (Konya Valiliği, Karaman Valiliği, Konya büyükşehir Belediyesi,
Karaman Belediyesi ile). Çocuklara ve gençlere yönelik “Benim Mevlâ’nam” isimli proje çalışmaları devam
etmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı ile). “Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rumi Kültür Köyü” isimli proje çalışması
ise devam etmektedir. Vakfın çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili kurumları ile yürütülmektedir. Halen
kuruluş amacına uygun birçok proje üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.
UMV’nın Yayınları:
1.
Mevlevi Evrad-ı Şerifi (Türkçe, Farsça, Almanca)
2.
Mevlâna Okyanusundan (Türkçe)
3.
Mevlâna’dan Mevlâ’ya Ulaşanlar: Yurtdışındaki Yabancı Mevleviler (Türkçe)
4.
Yüzyıllar boyu Mevlâna ve Mevlevilik (Türkçe, İngilizce)
5.
Mesnevi Şerhi (Türkçe)
Uluslararası Mevlâna Vakfı Yurtdışındaki Çalışmaları:
Hz. Mevlâna, hayatı, eserleri ve ilgili konular üzerinde konferanslar verilmekte, tasavvuf müziği
konserleri ve Sema Ayinleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar Litvanya, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre,
Hollanda, İtalya, Bulgaristan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği (Dubai), İran, Hindistan,
Pakistan, Endonezya, Mısır, Tanzanya, Zanzibar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturalya, Kanada,
Kolombiya ve Amerika Birleşik Devletlerinin birçok eyaletinde düzenlenmiştir.
Hz. Mevlâna’nın 17 Aralık 1273 günü Hakk’a yürümesinin ardından eserleri ve fikirleri merkezinde
kurulan Mevlevîlik 800 yıla yakın bir zaman içerisinde 80 kadarı ülkemiz topraklarında olmak üzere Osmanlı
coğrafyasına yayılmış, 140’a yakın Mevlevihane’de kültür ve sanatı tanıtıp yaymakta ve iyi ve doğru insan
yetiştirmek için gayret göstermektedir.
Mevlevîlik, kurulduğu 1300’lü yılların başından Tekke ve Dergâhların kapatılması kanununa kadar
sadece Anadolu’da değil Bağdat’tan Belgrad’a, Mekke’den Selanik’e kadar kurulan Mevlevihaneler de
insanları iyiliğe ve doğruluğa yönlendirmiş, güzel sanatlara yaptığı katkılarla da Türk insanının kültürünü
oralara kadar taşımıştır. Mevlevîliğin aslı, kişisel terbiyeyle insanın önce kendi “iç”ini keşfetme, kendisiyle
ve çevresiyle barışık insan yetiştirme; “yerli yerinde” hoşgörü sahibi olma ve şekle göre değil de “mânâ”ya
göre hüküm verme sanatıdır. Ayrıca “durağanlığı” terk edip sürekli yeni şeyler keşfetme, kendini yenileme ve
insanlara faydalı olmayı kendine düstur edinen bir “yol”dur. Fakat burada unutulmaması gereken Mevlevîliğin
“İslâm merkezli” olduğunu bilmektir.
Sonuç olarak:
UNESCO tarafından 2015 yılında, Uluslararası Mevlana Vakfı tanınmış ve Türk Milli Komisyonu
Yönetim Kuruluna seçilmiştir. UMV bu çalışmaların yanında, her yıl Konya’daki Şeb-i Ârus törenlerine
destek vermekte, ayrıca dünyanın farklı yerlerinde kendilerini Mevlevi olarak gören simaları Konya’ya davet
ederek çalıştaylar düzenlemektedir. Aile bireyleri ile birlikte konu ile ilgili akademisyenleri ve gelenekten
gelen Mevlevilik Kültürü ile senelerini vererek hemhal olmuş kıymetli Pirdaşları bir araya getirip Muhammedi
yolunun ve Mevlevilik yolunun esaslarını onlara anlatmakta ve fikir alış verişinde bulunmaktadır. UMV, Hz.
Mevlana’nın Mesnevisinin Hafız Mesnevhan Mesnevi Şarihi Hüseyin TOP tarafından Şerh edilen 12 Ciltlik
Kitaba basılması için öncü olmuştur. Ayrıca Mevlana’nın Evrad-ı Şerif’ini mevcudu bittikçe yayına
hazırlamaktadır.
Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, Başkan Yardımcısı Esin Çelebi Bayru ve
Yönetim Kurulu Üyesi Azra Kumcuoğlu, “Vakıf çalışmalarımızın asıl gayesi ceddimizin bizlere miras
bıraktığı Mevleviliğe sahip çıkmaktır. Aynı zamanda Türk kültürünün temel taşı sayılan ve yozlaşmaya yüz
tutmakta olan bilgileri aslına uygun olarak ileri nesillere taşımaktır” diyor. Bugün Mevlana öğretisine bütün
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dünyanın ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu nedenle Uluslararası Mevlana Vakfı Türkiye’de öncelikle “Mevlana
ve Sema” üzerine yapılan çalışmalarda öncü olmakta ve büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Musikiyle
yakından ilgili olan Hz. Mevlana eserlerinde bir çok musiki aletine ve musiki makamlarına yer vermiş,
onlara çeşitli sembolik anlamlar yüklemiştir. Mesnevinin ilk beyti de bir “ney” metaforuyla başlar. Bu
nedenle Uluslararası Mevlana Vakfı önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Önemli olan bu bilgilerin doğru
ve düzgün iletilmesidir. Vakfın yaptığı da budur. Periyodik olarak yurt içi ve dışında birçok bilgilendirme
amaçlı etkinlik düzenleyen ve Semâ törenleri icra eden Uluslararası Mevlânâ Vakfı, bu etkinlikler haricinde
Kültür Bakanlığıyla birlikte Mevlana ve müzik konusunda anlamlı projeyelere de imza atatarak Türk müziğine
katkıda bulunmaktadır.

UMV Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru ve Yönetim Kurulu Üyesi Azra Kumcuoğlu ile.
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QUALITY COSTS: AN APPLICATİON ON REPORTING QUALITY COSTS(GARMENT SECTOR)
ÇETİN143;

ÖZ
Bu çalışmada, kamuda hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin bir yıllık kalite maliyet
raporları oluşturulmuş, kalite maliyeti oran analizi tekniğiyle kalite maliyetlerinin toplam üretim maliyetine
oranlaması yapılmış ve birbirleriyle etkileşimleri değerlendirilmiştir.
Uygulama yapılan işletmede, kalite maliyetlerinin sınıflarına göre raporlanması üzerinde durulmuş,
kalite maliyetlerinin alt kategorileri belirlenmiştir. Kalite maliyetlerinin alt kategorilerinin işletmenin toplam
kalite maliyeti içerisindeki oranları karşılaştırılıp, incelenmiştir. Sonuç olarak; İşletmenin önleme ve
değerlendirme maliyetlerinin yüksek olduğu, başarısızlık maliyetlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.
Buradan önleme ve değerlendirme faaliyetlerini arttırmanın başarısızlık maliyetlerini önemli oranda
düşürdüğü sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalite maliyetleri, önleme maliyetleri, değerlendirme maliyetleri, iç başarısızlık
maliyetleri, dış başarısızlık maliyetleri.
JEL Kodları: L67, M11, M41.

ABSTRACT
In this study, firstly an annual quality cost report of an company operating in the garment sector in
the public was created, the quality costs are compared to the total production cost by the quality cost ratio
analysis technique and their interactions with each other were evaluated.
In the enterprise that was done the application, emphasis was placed on reporting quality costs by
class, subcategories of quality costs have been determined. The ratios of sub-categories of quality costs in
total quality cost of the enterprise were compared and examined. As a result, it has been determined that the
cost of prevention and evaluation of the enterprise is high and the cost of failure is low. It was concluded that
increasing prevention and evaluation activities significantly reduced the cost of failure.
Keywords: Quality costs, prevention costs, evaluation costs, internal failure costs, external failure
costs.
JEL Codes: L67, M11, M41.
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GİRİŞ
İşletmeler, bilginin serbest dolaşımı, teknolojinin gelişimi ve küreselleşmeyle birlikte ağırlaşan rekabet
koşullarının da etkisiyle maliyetlerini en aza indirmeyi ve kârlarını en yüksek noktaya çıkarmayı
hedeflemektedirler. Maliyeti en aza indirmenin en önemli unsurlarından birisi; üretimin ilk defada doğru ve
hatasız olarak yapılmasıyla sağlanmaktadır. Değişen pazar koşullarında, ürünün ve sürecin kalitesi artık daha
fazla rol oynamaktadır. Özellikle, ülkemiz için önemli bir ihracat ve istihdam kaynağı olan tekstil ve hazır
giyim sektöründe kalite konusunda ileri yaklaşımların uygulanması zorunluluğu hissedilmeye başlanmıştır.
Kalitenin sürekliliğinin sağlanması, kalitenin üretimin her aşamasında kontrolü ve hataların önlenmesi
faaliyetlerinin arttırılmasıyla mümkün olmaktadır. Kalitenin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetlerden
dolayı çeşitli kalite maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Kalite maliyetlerinin tespiti, değerlendirilmesi ve
raporlanması, işletmenin üretim planlaması ve geleceğe dönük planlamalarında önemli bir rol oynamaktadır.
Bir işin veya ürünün sonuçlarını bilmeden, başarıdan veya başarısızlıktan söz edilememektedir. Başarısızlıklar
tespit edilemediğinde ise onları düzeltmek de mümkün olamamaktadır(KeJian, 2009). Kalite sisteminin
işletmenin kâr ve zarar durumlarına etkisi, özellikle uzun dönem için büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı
kalite sisteminin ekonomik bir anlayışla değerlendirilmesi önemlidir. Kalite sisteminin faaliyetlerini ve
etkinliğini mali terimlerle rapor etmek, firmalarda kalite maliyetlerinin, bütün bölümlerden ortak bir iş dili
şeklinde olmasına katkı sağlamaktadır(Yılgör, 2005). Hazır giyim üreticileri de kalite yönetimi girişimlerine
odaklanmakta, rekabet avantajı elde edebilmek ve pazar baskılarına cevap verebilmek için kalite maliyetlerini
düşürmeyi, bitmiş ürün kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedirler(Littlefield, 2009).
Kalite Maliyetlerinin Sınıflandırılması
Juran, kalite kavramını amaçlara ve kullanıma uygunluk olarak tanımlamış ve kalite maliyetlerini 4
grupta sınıflandırmıştır. Bunlar; Önleme Maliyetleri, Değerlendirme Maliyetleri, İçsel Başarısızlık Maliyetleri
ve Dışsal Başarısızlık Maliyetleridir(Dale, 1990: 8-9). Toplam kalite maliyetlerinin kontrolünde; önleme ve
değerlendirme ile iç ve dış başarısızlık maliyetleri arasındaki ilişkinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu ilişkiler
grafiklerle gösterilmektedir(Fink, 2009)(Şekil 1).

Şekil 1: Toplam kalite maliyeti ile diğer kalite maliyetleri ilişkisi (KeJian, 2009).
YÖNTEM
Araştırmanın materyalini, bir kamu işletmesinin bir yıllık dönemine ait kaliteyi sağlamaya yönelik
bütün faaliyetlerle ilgili veriler ve işletmede kalite maliyetleri olarak belirlenen açıklamalarla, kalite
maliyetlerini sınıflarına göre raporlama tekniği oluşturmaktadır. Kalite maliyetlerinin sınıflarına göre
raporlama tekniğine göre gerekli hesaplamalar yapılmış, kalite maliyetlerinin değerlendirilmesi, grafikler ve
Microsoft Excel’de tasarlanmış tablolar yardımıyla yapılmıştır. Kalite maliyetlerinin hesaplanmasında, kalite
faaliyetlerinin belirli olanları için işletmeden toplanan veriler, bazı kalite maliyetleri için ise tahminler
yapılarak gerekli hesaplamalar oluşturulmuştur.
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Kalite Maliyet Verilerinin Belirlenmesi
A işletmesinin Toplam Kalite Yönetimi Özel Yönergesi’ne göre Kalite Maliyet Unsurlarının alt
başlıkları Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2: A işletmesinin kalite maliyetlerinin kategorileri ve alt basamakları.
Ölçme
ve
Değerlendirme
Önleme Maliyetleri
Maliyetleri
- Kalite Planlama Maliyeti
- Girdi Kontrol Maliyeti
- Kalite Organizasyon Çalışmalarının
- Safha Kontrol Maliyeti
Maliyeti
- Son Kalite Kontrol Maliyeti
- Kalite ile İlgili Araştırma, Geliştirme ve
- Denetim Maliyetleri (Sistem,
Tasarım Maliyeti
Yeterlilik,
- İş Planlarının Kontrol Edilmesinin
Yan Sanayi Yeterlilik, Ürün
Maliyeti
Denetimi
- Kalite Temin Planlarının Hazırlanmasının
vs.)
Maliyeti
- Test Cihazlarının Kontrol ve
- Proses Planlarının Kontrolü ve Proses
Kalibrasyon Maliyeti
Kontrol Planlarının Hazırlanmasının
- Kalite Kontrol Raporları Maliyeti
Maliyeti
- Kuruluş Dışına Yaptırılan
- Kalite Eğitimi Maliyeti
Muayene ve
- Kalite İstatistiklerinin Hazırlanması
Testlerin Maliyeti
Maliyeti
- Proses Kontrol Maliyeti ve diğer
- Kalite Dokümanlarının Yayınlanması
değerlendirme faaliyetlerinin
Dağıtımı ve Değerlendirilmesinin
maliyetleri
Maliyeti diğer önleyici faaliyetlerin
Maliyetleri
İç Başarısızlık Maliyetleri
Dış Başarısızlık Maliyetleri
- Üretim hatasından kaynaklanan hurda/kal
- Kullanıcıdan gelen şikayetin
Maliyeti
yerinde
- Yeniden işlem-tamir ve yeniden üretime
görülmesi ve giderilmesi için
sokma maliyeti
harcanan tüm maliyetler
- Kalite hatalarından dolayı üretim hattının
- Uymazlık Raporu ile gönderilen
durması neticesi oluşan maliyet
ürüne
- Kalite problemleri ile ilgili mühendislik
uygulanan işlemler için oluşan
çalışmaları maliyeti
tüm
maliyetler
- Bozuk kalite nedeniyle ürünün
diğer
ana ürüne verdiği hasarların
maliyeti
BULGULAR
Uygulama yapılan işletmede elde edilen veriler, bir yıllık dönemi içeren kalite maliyet verileridir.
Bu veriler, uygulama yapılan işletmenin kalite kontrol, üretim planlama, malzeme amirliği ve atölye amirliği
bölümlerinden elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler sayesinde oluşturulan tablolar ve grafikler yardımıyla
işletmenin belli bir döneminin kalite maliyetleri belirlenmeye çalışılmıştır.
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1. Kalite Maliyetlerinin Hesaplanmasında Kullanılan Veriler:
a. A İşletmesi Müdürlüğü X yılı birim maliyetleri aşağıda verilmiştir. Kalite Maliyetlerinin
hesaplanmasında Malzeme Hariç Birim A/S (Adam/Saat) Maliyeti olan 38 $ değeri kullanılmıştır(Tablo 3).
Tablo 3: A işletmesi X yılı birim maliyet değerleri.
Birim Maliyet Değerleri
Direkt İşçilik
20,82 $
Endirekt İşçilik
10,48 $
Fabrika İdari Giderleri
6,7 $
Malzeme Hariç Birim A/S Maliyeti
38,00 $
b.
X yılında Kalite Kontrol Amirliğine bağlı kalite kontrol personeli toplam 5814 saat çalışmıştır.
Toplam harcanan zamanın Kalite Kontrol faaliyetleri arasındaki dağılımı aşağıdadır:
- Son kalite kontrol ve safha kontrolü
% 87
5058 saat
- Kalite kontrol raporlarının hazırlanması
% 13
756 saat
c.
İş Planlarının kontrol edilmesinin maliyeti Üretim Planlama Amirliğindeki bir personelin X yılı
toplam çalışmasının % 6’sı (116 saat) olarak tahmin edilmiştir.
ç.
İPK(İş Planları Kontrol) çalışmaları için maliyetlerin hesaplanmasında; Üretim Planlama
Amirliği’nde çalışan bir kişinin harcadığı zamanın % 7’si (136 saat) olarak tahmin edilmiştir.
d.
A İşletmesi Müdürlüğü’ne ait tüm makinaların bakımı için Makina Bakım Atölyesinde çalışan
personelin 748 saat harcadığı ve makine arızasının bu bölümde çalışan 2 kişinin çalışmasının % 5’i olarak 194
saat olarak tahmin edilmiştir.
e.
Tedarik dokümanlarını kontrol faaliyetleri, girdi malzeme kontrolü ve tesellüm yollama
faaliyetleri kapsamına giren işlerin maliyetlerinin hesaplanmasında; Malzeme Amirliğinde çalışan personelin
harcadığı zamanın % 20’si ile Üretim Planlama ve Kalite Kontrol Amirliğinde çalışan personelin harcadığı
zamanın % 10’u önleme maliyeti olarak hesaplanmıştır(Tedarik dokümanları kontrol faaliyetleri; 120 saat,
girdi malzeme kontrolü; 232 saat, tesellüm yollama faaliyetleri; 39 saat olarak kabul edilmiştir).
f.
X yılında A işletmesinde üretilen ürünlerin personele uygunluğunu yerinde görmek ve oluşan
aksaklıkları yerinde gidermek amacıyla Meslek Yüksek Okuluna personel görevlendirilmesi 320 saatlik
maliyet, düzeltici faaliyetler olarak iç başarısızlık maliyetlerinde yer almıştır.
g.
X yılı içerisinde; A işletmesinde üretilen ürünlerin hatalarının incelenmesi için belli birliklere
ekip gönderilmiştir. Bu ekiplerin harcadığı toplam 20 saat, “Kullanıcıdan Gelen Şikayetin Yerinde Görülmesi
ve Giderilmesi” maliyeti olarak alınmıştır.
h.
Tekrarlanan operasyonların süresinin, 2108 adet düzeltici işlem yapılmış her biri için 2 dakika
olduğu tahmin edilerek “Yeniden İşlem-Tamir ve Yeniden Üretime Sokma” kaleminin 70 saatlik maliyetten
oluştuğu kabul edilmiştir.
ı. Üretim Planlama Amirliğine bağlı Kalıp Atölyesindeki çalışan personel, müşteri konumundaki
kurum personelinin kıyafetlerinin kalitesinin arttırılması için kalıplar üzerindeki çalışmaları için 210 saatlik
zamanlarında bu işle uğraşmışlardır.
i. X yılında kuruluş dışında yaptırılan muayene ve testlere 9205 $ ödenmiştir.
j. Analiz faaliyetleri için 30 saat, dokümantasyon faaliyetleri için 43 saat, risk faaliyetleri için 4
saat harcanmıştır.
k. Diğer birimlerin kalite ile ilgili faaliyetlerinde; bilgisayarlı kalıp hazırlama ünitesi 86 saat, piko
atölyesi 22 saat, kesimhane kısmı 65 saat olmak üzere maliyet hesaplanmıştır.
l. Üretim hatalarından kaynaklanan hurda/kal maliyeti; yaklaşık olarak 20 saatlik bir maliyetlendirme
yapılmıştır.
m. Kalite hatalarından dolayı üretim hattının durması maliyeti için yaklaşık 65 saatlik bir
maliyetlendirme yapılmıştır.
n. Uymazlık raporlarıyla ilgili faaliyetler 304 $, bozuk kalite nedeniyle ana ürüne verilen hasar 2280
$ olarak tahmin edilmiştir.
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2. A İşletmesi X yılı Kalite Maliyetlerinin Hesaplanması: 1’ deki verilerden yararlanılarak gerekli
hesaplamalar yapılmış, A işletmesinin X yılı için kalite maliyet raporu Tablo 4’ de oluşturulmuştur.
Tablo 4: A işletmesi X Yılı Kalite Maliyetleri Raporu.
Maliyet
1. Önleme Maliyetleri
($)Dolar
Kalite ile ilgili Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri
7.980 $
İş Planlarının Kontrol Edilmesi ve Onaylanması

4.408 $

Analiz faaliyetleri

1.140 $

Dokümantasyon faaliyetleri

1.634 $

İPK faaliyetleri

5.168 $

Tedarik Dokümanlarını Kontrol Faaliyetleri

4.560 $

Risk Faaliyetleri

152 $

Diğer birimlerin kalite ile ilgili faaliyetleri

6.574 $

Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama Ünitesi

3268 $

Piko atölyesi

836 $

Kesimhane bölümü

2470 $

Önleme Maliyetleri Toplamı

31.616 $

2. Ölçme Ve Değerlendirme Maliyetleri
Malzeme Girdi Kontrolu

8.816 $

Tesellüm Yollama Faaliyetleri

1.482 $

Kalite Kontrol Faaliyetleri

220.932 $

Dikiş, Overlok, Kol Takma vb. Makinelerin Bakımı

35.796 $

Kuruluş Dışına Yaptırılan Muayene ve Testler

9.205 $

Değerlendirme Maliyetleri Toplamı

276.231 $

3. İç Başarısızlık Maliyetleri
Üretim Hatalarından Kaynaklanan Hurda/Kal

760 $

Yeniden İşlem-Tamir ve Yeniden Üretime Sokma

2.660 $

Kalite Hatalarından Dolayı Üretim Hattının Durması

2.470 $

Düzeltici Faaliyetler

12.160 $

İç Başarısızlık Maliyetleri Toplamı

18.050 $

4. Dış Başarısızlık Maliyetleri
Kullanıcıdan Gelen Şikayetin Yerinde
Giderilmesi
Uymazlık raporları İle İlgili Faaliyetler

Görülmesi

ve

760 $
304 $

Bozuk Kalite Nedeniyle Ana Ürüne Verilen Hasar

2.280 $

Dış Başarısızlık Maliyetleri Toplamı

3. 344 $

Başarısızlık Maliyetleri Toplamı

21.394 $
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X Yılı Kalite Maliyetleri Toplamı

329.241 $

Tablo 4’te ki önleme maliyetleri, ölçme ve değerlendirme maliyetleri ve başarısızlık maliyetleri
toplanarak A işletmesinin X yılı için toplam kalite maliyetleri hesaplanmıştır.
Kalite Maliyetleri Toplamı = Önleme Maliyetleri + Değerlendirme Maliyetleri +
Başarısızlık Maliyetleri
3. Kalite Maliyeti Değerlendirmesi: Kalite Maliyeti Değerlendirmesi yapılırken, kalite maliyet
kategorilerinin birbirleriyle karşılaştırmaları yapılmıştır. Tablo 5’de bu karşılaştırma verilmiştir.
Tablo 5: Kalite Maliyet Elemanları Karşılaştırması.
X Yılı
Kalite Maliyet Elemanları
Miktar
Yüzde ( %
($)
)
Önleme Maliyeti

31.616

Değerlendirme Maliyeti

276.231

Başarısızlık Maliyeti

21.394

İç Başarısızlık Maliyeti

18.050

Dış Başarısızlık Maliyeti

3.344

Toplam Kalite Maliyeti

329.241

9,6
83,9
6,5
5,49
1,01
100

Kalite maliyetlerinin sınıflarına göre karşılaştırması yapıldığında, değerlendirme maliyetlerinin % 84
ile en büyük alanı kapladığı, % 6 ile başarısızlık maliyetlerinin de en küçük alanı kapladığı Şekil 2’den
görülmektedir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
MALİYETİ
84%

ÖNLEME MALİYETİ
10%

BAŞARISIZLIK
MALİYETİ
6%

Şekil 2: Toplam kalite maliyetlerinin sınıflarına göre dağılımı.
Kalite Maliyet elemanlarının genel olarak toplam kalite maliyeti içerisindeki payları ortalama olarak
Tablo 6’ da belirtildiği gibidir(Özenci ve Cunbul, 1993: 11). Tabloda başarısızlık maliyetlerinin % 50-90 ile
toplam kalite maliyetleri içerisinde en önemli yeri tuttuğu görülmektedir.
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Tablo 6: Kalite maliyet elemanlarının toplam kalite maliyeti içerisindeki yeri).
Kalite
Maliyet
Toplam Kalite Maliyeti İçerisindeki Payı
Elemanları
Önleme
% 0,5-5
Değerlendirme
% 10-50
Başarısızlık
% 50-90
İç
% 25-60
Dış
% 20-40
A işletmesi kalite maliyet kategorileri arasındaki dağılımı Tablo 6.3.’ de verilmiştir. Buna göre, X yılı
Toplam Kalite Maliyetinin % 9,6’ sı önleme maliyetlerine, % 83,9’ u değerlendirme maliyetlerine, % 6,5’ i
de başarısızlık maliyetlerine aittir. Başarısızlık maliyetlerinin standartların altında olduğu görülmektedir.
Bunun en önemli nedenlerinden birisi önleme ve değerlendirme maliyetlerinin yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır.
4.
Kalite ve Üretim Maliyetleri Karşılaştırması
Kalite Maliyet Oran Analizi tekniğinden yararlanılarak, kalite maliyet kategorilerinin birbirleriyle
karşılaştırmaları yapılmıştır. Tablo 7’ de A işletmesinin toplam üretim maliyeti ve toplam kalite maliyeti
verilmiştir.
Tablo 7: A işletmesinin X yılı toplam kalite ve üretim maliyetleri.
Toplam Maliyet Adı
Maliyet ( $ )
X Yılı Toplam Üretim Maliyeti
13.580.992 $
X Yılı Toplam Kalite Maliyeti
329.241 $
Toplam kalite maliyetini toplam üretim maliyetiyle oranlaması aşağıda belirtildiği gibi
hesaplandığında % 2,42 olarak hesaplanmıştır.
Toplam Kalite Maliyeti / Toplam Üretim Maliyeti x100 = %
2,42
Farklı sanayi dallarına göre kalite maliyeti(KM)/üretim maliyeti(ÜM) oranları Tablo 8’ de görüldüğü
gibi değişmektedir(Bozkurt, 2003:8).
Tablo 8: Farklı sanayi dallarına göre (KM)/(ÜM) maliyeti.
Sanayi Dalı
Kalite Maliyeti/Üretim Maliyeti
Basit düşük toleranslı sanayi
% 0,5-2
dalları
Mekanik süreçler
% 1-5
Hassasiyet gerektiren sanayi
% 2-10
dalları
Elektronik ve uzay sanayi
% 5-25
A işletmesi X yılı Toplam Kalite Maliyeti 329.241 $ olarak hesaplanmıştır. Toplam kalite maliyetinin,
toplam üretim maliyetine ( 13.580.992 $ ) oranı % 2,42 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran standart olan %1-5
değerleri arasında yer almaktadır. Tablodan da anlaşılacağı gibi üretim teknolojisi ve hassasiyeti arttıkça kalite
maliyetinin üretim maliyeti içindeki oranı yükselmektedir.
5. Kalite Maliyetlerinin Faaliyet Merkezleri Arası Karşılaştırması
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Toplam Kalite Maliyetinin işletmedeki faaliyet merkezleri arasındaki dağılım %’ leri Tablo 9’ da
verilmiştir. Toplam kalite maliyetinin % 69’u kalite kontrol bölümünde gerçekleşmiştir. Bunun nedeni
üretimde ara kontrol ve son kontrol faaliyetleri için 4 kişinin tamamen bu bölüm için çalışmasından
kaynaklanmaktadır.
Tablo 9: Toplam Kalite Maliyetinin Faaliyet Merkezleri Arasında Dağılımı
Faaliyet Merkezi
Değer
(%)
Kalite Kontrol Amirliği kalite kontrol personeli
69
faaliyetlerine
Makine bakım ve arıza faaliyetlerine
10,8
Üretim Planlama ve Kalite
faaliyetlerine
Kalite ile ilgili diğer faaliyetlere

Kontrol

Amirliği

9,7
4,7

Malzeme amirliği tedarik kontrol faaliyetlerine

3

Kuruluş dışına yaptırılan muayene ve testlere

2,8

Savunma sanayine hizmet veren A İşletmesinin yaptığı üretimin kalitesini yükseltmek, kurumun
harekat kabiliyetini arttırmak ve özellikle başarısızlık maliyetlerini düşürmek için önleme ve değerlendirme
maliyetlerine daha fazla önem verildiği kalite maliyet verilerinden anlaşılmaktadır.
SONUÇ
Hazır giyim sektöründe, günümüz küreselleşen pazar koşullarında, diğer faktörlerin de etkisiyle kalite
önemini daha fazla hissettirmektedir. İşletmeler kaliteyi ürünün tüm aşamalarında yaşanır hale getirmek
durumundadır. Kaliteyi üretim süreçlerine hatta işletmenin tamamına yayarken, kalite ile ilgili faaliyetlerden
dolayı bir takım maliyet unsurlarıyla da karşılaşılmaktadır. Bu maliyetlerin tespiti, izlenmesi işletmeler için
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, kamu sektöründe faaliyet gösteren bir hazır giyim işletmesinin bir
yıllık kalite maliyetleri raporu oluşturulmuş ve kalite maliyetlerinin alt kategorilerinin karşılaştırmaları
yapılarak incelenmiştir. Sonuçta, işletmenin önleme ve değerlendirme maliyetlerinin yüksek olduğu,
başarısızlık maliyetlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun başlıca nedeninin; işletmenin malzeme
tedariğinde muayene ve testlere, üretimde yapılan ara kontrollere, makine bakımlarının düzenli olarak
yaptırılmasına, kalite faaliyetlerinin planlanması ve organizasyonuna verdiği öneme dayandığı şeklinde
değerlendirilmektedir. Bu şekilde hatalar oluşmadan önlenmekte ve bu durumda maliyetlerin aşağı
çekilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan, dış başarısızlık maliyetlerinin düşük olması, işletmenin prestijinin
korunmasını ve müşteri tatminsizliklerinin önlenmesini ortaya çıkarmaktadır. Kalite maliyetlerinin
raporlanması ve ilgili birimlere dağıtılması, işletmenin kalite ve maliyet yönüyle karşılaştırılmasına, hataların,
olumsuzlukların izlenerek yok edilmesine imkan vermektedir. Bu çalışmada, önleme ve değerlendirme
faaliyetlerine önem verilmesinin, işletmenin iç ve dış başarısızlık maliyetlerini önemli oranda düşürmeye
yardımcı olduğu belirlenmiştir.
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Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bora ORAN144
KÜRESEL EKONOMİNİN STRATEJİK ANALİZİ ÜLKELERİN DEĞİŞEN SERVETİ
STRATEGIC ANALYSIS OF GLOBAL ECONOMIC THE CHANGING WEALTH OF NATIONS

ÖZ
Dünyada küreselleşme sisteminin başlaması ile birlikte hızla artan doğrudan yabancı yatırımlar ve
çağın teknolojik devrimlerinin de etkisiyle insanların hayatı değişmiştir. Küreselleşmenin, gelişmekte olan
ülkelerin ekonomik gücünün artması, çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisini etkileyen büyümesi, ticari ve
finansal piyasaların uluslararası adına vahim görünmektedir. Dünyada sürdürülebilir kalkınma sağlanması için
küreselleşme politikaları ile dünyanın tüm bölgelerinde yoksulluğun ortadan kalkması, olması ve teknolojik
icatların kullanımının yaygınlaşması gibi sonuçları yaratan dış ticaret politikaları sistemin etkilerini
belirlemiştir. Dünyada serbestleşen ticaret ortamında çok uluslu şirketlerin yatırım tercihleri uluslararası
ticaretin coğrafyasını ve düzeylerini değiştirmiştir.
Bu süreçte gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme ve dünya servetindeki payında artış eğilimi
sağlanmakla birlikte halen çok az gelir elde ederek yaşayan insanların bulunduğu bölgelerdeki ülkelerin
gelişim düzeyleri gelecek doğal sermaye kaynaklarının korunması, teknolojinin küresel yaygınlaşması, çok
uluslu şirketlerin toplumsal sorumluluklarını tanıması ve dünya gelirlerinin nüfus artış hızı karşısında eşitsiz
dağılımı gibi konular irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Küresel Trendler, Çok Uluslu Şirketlerin Gelişimi, Küreselleşme Sürecinde Gelir
Dağılımı, Küreselleşmenin İnsani Gelişmeye Etkileri, Yoksulluk Sorunları.
JEL Kodu: F6.

ABSTRACT
With the advent of the globalization system in the world and the rapidly increasing foreign direct
investments and the contemporary technological revolutions, people’s lives have changed. Foreign trade
policies of globalization which have created consequences such as the growth of the economic power of
developing countries, the growth of multinational companies affecting the world economy, the
internationalization of commercial and financial markets and the widespread use of technological inventions,
have defined effects of the system.
In a world of liberalized trade, investment preferences of multinational corporations have changed the
geography and volume of international trade. In this process, while the growth economies of developed
countries and the increase in world wealth are observed, the development of the regions where people earning
very limited amount of income seems grave for the future. For this reason, globalization policies for
achievement of sustainable development growth and for avoidance and prevention of poverty, protection of
natural capital sources, proliferation of technology globally and recognition of social responsibilities of
global companies and inequality distribution of global wealth against population increase in the world will
be evaluated and addressed.
Keywords: Global Trends, Developing of TNCs, Income Distribution in the Process of Globalization,
Effects of Globalization on Human Development, Poverty Problems.
JEL Code: F6.
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GİRİŞ
Küreselleşme dünyada her alandaki değişimleri açıklamak için kullanılan, dünya ekonomi tarihinin en
büyük değişimlerini yaratan ve halen devam etmekte olan bir süreçtir. Daha önceki tüm ekonomik sistemlerin
dengeyi sağlayamadığı durumlarda eleştirilerin oluşumunu da beraberinde getirdiği gibi küreselleşme de
ülkelerin ve toplumların bu süreçteki kayıpları nedeniyle yoğun biçimde karşıtlık oluşmasına yol açmıştır.
Küreselleşme araştırmalarında karşılaşılan en büyük güçlük bu modelin uygulanması aşamalarında bütün
dünya ülkeleri ve toplumları tarafından aynı düzeyde yararlanma sağlanıp sağlanmadığı konusunda çok farklı
yaklaşımlar bulunmasıdır. Bu nedenle küreselleşme sistemi, hakkında en fazla kaynak üretilen ve belki de
dünyanın en büyük ekonomik yayın sayısına sahip olan çok geniş kapsamlı bir konudur.
Küreselleşme sürecinde hayatın her alanında bir değişim vardır ve etkileriyle ilgili ekonomik veya
sosyal hiçbir konu kalmamıştır. Özellikle teknoloji çok işin içine girmiştir. Elbette gelişen teknolojik olanaklar
sonuna kadar kullanılmalıydı ancak dünyada farklı bölgelerde farklı gelişim düzeyindeki ülkelerin
etkilenmesinin değişik olabileceğini unutmadan. Aradan geçen yıllardan sonra küreselleşme sisteminin
sonuçları yaşanmaya başladıkça sistemin faaliyetlerine katılımı olan ve olamayan ülkelerdeki etkilerin
farklılığını anlamış olduk. Küreselleşme süreci teknolojik olanakları kullanma hızının dünyanın her yerinde
aynı olmadığını ve ekonomik faaliyetlere uyumun öncelikle gelişmiş ülkeler tarafından sağlandığını,
gelişmekte olan ülkelerin gecikmeli olarak katılım sağlayabildiğini gösterdi. Bu çalışmanın amacı son yıllarda
dünya perspektifinde gözlemlenen değişimlere bağlı olarak küresel ekonomik beklentilerin analizi
yapılmakta, küreselleşme sisteminin dünyada sürdürülebilir kalkınma ve ülkelerin değişen serveti üzerindeki
etkilerin belirlenmesine çalışılmaktadır.
Bu çalışma kapsamında küreselleşme şartlarında dünyada doğrudan yabancı yatırımların artışına bağlı
olarak çok uluslu şirketlerin sağladıkları yararlar ile dünyada gelir dağılımı değişimlerinin analizi
yapılmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlar bütün dünya ülkelerini ve toplumlarını ilgilendiren önemli bir konu
olduğu için küreselleşmeden önce var olan veya küreselleşmeden sonra ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi
amacıyla dünyada artan servetin dağılımı açısından en doğru hükümlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
1.
DÜNYADA ULUSLARARASI YATIRIMLARIN COĞRAFYASI
Küreselleşme sisteminden önceki yıllarda uluslararası ticaret alanında doğrudan yabancı yatırım
faaliyetleri bulunmaktadır ancak daha ziyade ABD ve Avrupa Topluluğuna üye batılı ülkeler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Küreselleşen dünya ekonomisi sistemi başladıktan sonra özellikle ilk yıllarda batı
Avrupa ülkeleri ve Asya’ da Japonya tarafından dışa doğru DYY akışlarının arttırılması sonucunda dünya
ekonomisinde doğrudan yabancı yatırım gücü ortaya çıkmıştır. Doğrudan yabancı yatırımların küresel modeli
üç kutuplu hale gelmiştir. Tablo 1’de dünyada 1980 -1990 döneminde ABD, AB ve Japonya üçlüsünün dünya
doğrudan yabancı yatırımlar toplamındaki payı gösterilmektedir (Unctad WIR. 1991, p: 32).
Tablo 1. ABD - AB - Japonya Üçlüsünün Doğrudan Yabancı Yatırımları (%)
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Üç kutuplu doğrudan yabancı yatırım modelinde, toplam stoklarda ABD’nin hızla düşüş göstermesi
ve ortalama çıkışlar açısından 1980’lerin ikinci yarısında ABD’yi aşan Japonya’nın önemli bir farkla payının
yükselmesi iki kutuplu yatırımlardan üçe geçilmesinde etkili olmuştur. ABD, AT ve Japonya üçlüsü toplam
dış ticaret stoklarının yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. Aynı dönemde diğer ülkeler de dışa dönük yabancı
yatırımcı olarak faaliyetlerini arttırmaya başlamışlardır ancak dünyadaki toplam yabancı yatırımların yüzde
seksenden fazlası ABD, AB ve Japonya arasında yoğunlaşmaktadır. Küreselleşmenin ilk on yılı sonunda ABD
halen dünyanın en büyük dışa dönük yatırımcısı olarak devam etmektedir.
1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ülkelerde yükselme eğilimi başlamıştır. Tablo 2’de
görüldüğü gibi 1982-86 döneminde gelişmiş ülkelerin toplamdaki payları girişlerde % 70, çıkışlarda % 94
oranında iken 1994 yılında bu oranlar girişlerde % 60 ve çıkışlarda % 85’e düşmekte, buna karşılık
küreselleşmeye katılımlarının arttıran gelişmekte olan ülkelerde yabancı yatırım oranları yükselme trendi
devam etmektedir (Unctad. 1995 ve 2017). Bu değişimde gelişmekte olan ülkelerin küreselleşme sistemine
katılımlarının artması ve doğu Asya ülkelerinin bu konuda çok başarılı bir performans göstermesi etkili
olmuştur.
Tablo 2. GÜ ve GOÜ’ de DYY Giriş ve Çıkışları (Milyar $ - % )

Aradan çeyrek yüzyıldan fazla bir zaman geçtikten sonra 2014 yılında dünyada DYY girişlerinin 1,324
milyar dolar olduğu ve bunun 563 milyar dolarının gelişmiş ülkelere 704 milyar dolarının gelişmekte olan
ülkelere ait olduğu görülmektedir. Değişimde özellikle Çin’in performansı etkili olarak gösterilmiştir.
Dünya ekonomisinde yaşanan bu değişimlerden sonra küreselleşme taraftarı yaklaşımlar dışa açılma
ve serbestleşmenin ekonomilerin dünya ekonomisiyle bütünleşme ve yeniden yapılanma sürecinde uzun
vadede ortaya çıkacak ekonomik büyümenin ortalama gelirde bir artış getireceğini ve yoksulluk oranının
gerileyeceğini ifade etmektedir ( Dollar and Kraay. 2003, 22). Küreselleşme karşıtı yaklaşımlarda ise,
küreselleşme sayesinde yaşanan ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerine yansımayacağı ve gelir
dağılımında eşitsizliklerin devam ederek yoksulluğu arttıracağı iddia edilmektedir ( Rodriguez and Rodrik,
2000). Sonuç olarak dünyadaki tüm ülkeler açısından sürdürülebilir kalkınma sağlanabilmesi amacıyla
öncelikle doğrudan yabancı yatırımların coğrafi dağılımının gözden geçirilmesi, bölgesel kalkınmanın göz
ardı edilmemesi ve buna bağlı olarak dünyada eşitsizlik sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunulması
önerilmektedir.
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2.
ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİŞİMİ
Küreselleşmenin başlangıcından itibaren çok uluslu şirketler genellikle küreselleşme sistemine en kısa
sürede uyum sağlayarak uluslararası ticaret faaliyetlerinin hızlanmasında etkili olan ve artan uluslararası
ticaret faaliyetlerini yönlendiren aktörler olarak dikkat çekmektedir. Bu nedenle küreselleşmenin her alanında
olduğu gibi çok uluslu şirketlerin gelişimi ve değişimi konusunda yoğun bir tartışma ortamı yaratılmıştır (
Seymen ve Bolat, 2005, ss: 30-31). Küreselleşme karşıtı olan şüpheciler grubu tarafından “dünyadaki büyük
çokuluslu şirketlerin diğer ülkelerin daha düşük maliyetle üretim yapma olanaklarını kullanmasına karşılık
varlıkları ve satışlarının önemli bir kısmı kendi ülkelerinde olan milli gelirin arttırılmasına yönelik faaliyet
gösteren ulusal şirketler oldukları” iddia edilmektedir. Şüphecilere göre, küreselleşme sistemi ile birlikte
uluslararası ticaret daha ziyade bu şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir ve dolayısıyla hem dünya
ticaretinin hem de dünya finans sisteminin küreselleşmesinde önemli etkileri bulunduğu açıklanmaktadır (
Perraton, Goldblatt, Held and McGrew, 2000, pp. 1-24). Aynı zamanda şirketlerin çoğunluğunun kendi
ülkesine ait üretim tesislerinin güçlü olmasından dolayı diğer ülkelerle ticaret yapabildikleri ifade edilmektedir
( Hirst and Thompson. 2000, 25-41).
Çok uluslu şirketlerin sayısal dağılımında 1997 yılında dünyadaki en büyük 500 şirketin yarısından
fazlası 162 şirket ile ABD ve 155 şirket ile AB kökenlidir ve Japonya onları 126 şirket ile üçüncü sırada takip
etmektedir. 2017 yılında dünyadaki en büyük 500 şirketin yine yarısı 131 şirket ile ABD ve 129 şirket ile AB
kökenlidir. Çin 2017 yılında 107 şirket ile üçüncü sıradadır ve 1997’deki 3 şirket sayısına göre çok büyük bir
artış gösterdiği görülmektedir. Aynı başarılı performans 1997’deki 51 şirket sayısının 2017’de 126 olarak
artmasıyla Japonya tarafından gösterilmiştir.
Şekil 1. Çok Uluslu Şirketlerin Sayısal Dağılımı - 1997 ve 2017
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Dünya ekonomisindeki değişimlerin analizi amacıyla çok uluslu şirketlerin artan gelirlerinin ülke
gelirleri ile yapılan karşılaştırmalarda, yıllık gelirlerine göre yapılan sıralamada ilk yüze giren devlet ve
şirketlerin sadece % 25’inin devlet olduğu ve diğer çoğunluğunun şirket ( 72 şirket) olduğu görülmektedir (
Oxfam. 2015).
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Tablo 3. Dünyada İlk Yüz Şirket & Devlet ve Gelirleri – 2015 (milyar $)

Sonuç olarak çok uluslu şirketlerin küreselleşme politikaları sayesinde artan değerleri ve sınırları aşan
en iyi uygulamaları paylaşma becerileri karşısında dünyada sürdürülebilir büyüme hedeflerinin sağlanması
açısından katkısı olabileceği görüşleri artmaya başlamıştır. Bu konuda çok uluslu şirketlerin küreselleşme
sürecinin en çok yarar sağlayabilen faaliyetleri olması ve aynı süreçte en az yarar sağlayabilen çok düşük
gelirli toplumların geleceği açısından doğması muhtemel acı sonuçların önlenmesine yönelik uygulamalarda
çok uluslu işletmelerin önemli bir rol oynayabileceğine dair öneriler yapılmaktadır ( Witte. 2017, 1-18). İlk
çalışmaların başlatıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, “ Binyıl Kalkınma Hedefleri” ni
başarmak için 2015 yılında bir dizi “ Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi” kabul edilmiştir. Bu hedefler geniş bir
kalkınma sorununu ele alan “ insanlar –dünya – refah - barış -birlik” gibi birbiriyle bağlantılı konuları
kapsamaktadır. Belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çoğunluğunda ilerlemenin özel sektör
katkılarına bağlı olacağı ifade edilmekte ve çok uluslu şirketler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendi
stratejik uygulamalarına uyarlamaya çağırılmaktadır. Belirlenen hedeflerin başarılması için çok uluslu
şirketlerle birlikte özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin gerekliliği
öngörülmektedir (Kolk. 2016, 11).
Küreselleşme sürecinde gelişmiş ülkelere ait olan çok uluslu şirketlerin serbest ticaret ortamına hızla
uyum sağlamaları ve teknolojik olanakları kullanmaktaki doğru stratejileri sonucu küreselleşme oluşuyor gibi
görünmektedir ancak gelişmekte olan ülkelerin hızla katılım sağlamaması nedeniyle kuralların başlangıçta
gelişmiş ülkeler tarafından belirlendiği kabul edilmektedir. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerde katılım
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başladıktan sonra aynı potansiyelin devam ettirilemediği ve düşüş eğilimine girildiği konusunda
küreselleşmenin aktörlerini dışlamadan yeterli ölçüde faydalanarak toplum refahının arttırılması gerektiği
düşünülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma sağlanması konusunda çok uluslu şirketlerin ekonomik, sosyal ve
çevresel alanlarda olumsuz etkileri hem de giderek daha fazla bir çözüm tedarikçisi olma potansiyeli ile önemli
bir etkisi olabileceği kabul edilmektedir.
3. DÜNYADA ÜLKELERİN DEĞİŞEN SERVETİ
Küreselleşen dünya ekonomisi sürecinde dünya genelinde yoksulluk sınırında günde çok düşük gelirle
yaşadıkları açıklanan yoksulluk düzeyindeki insan sayısında azalma bulunduğu görülmektedir. Halen yoksul
bölgelerdeki yaşam koşullarında düzelme sağlanmasına çalışıldığı ve bu çalışmalar sonucunda yaşam
süresinin uzaması, çocuk ölümlerinin azalması, suya erişim sağlanması ve eğitim olanaklarının arttırılması
gibi benzer birçok konuda iyileştirme yapıldığı açıklanmaktadır. Diğer taraftan bu sorunların tamamen ortadan
kaldırılamadığı gibi başka sorunlar ortaya çıkmaya başladığı ve gelişmiş ülkelerde de işsizlik, göç gibi
nedenlerle yoksulluğa düşme eğilimi başladığı iddiaları artmaktadır. Buna göre dünyada yoksulluğun bölgesel
dağılımı Dünya Bankası tarafından aşağıdaki gibi gösterilmektedir (World Bank. 2015);
Tablo 4. Dünya Yoksulluğun Bölgesel Dağılımı 1990 – 2020

Sadece Çin’de 1990 yılında yoksul insan sayısı 683 milyon (%60) olduğu halde bu sayının 2015 yılında
70 milyona düştüğü ( %5,1) dikkat çekmektedir ancak halen önemli büyüklükte olan bu sayının ülke
nüfusunun fazla olmasına bağlı olduğu açıklanmaktadır. Sahra altı Afrika bölgesinde de 1990 yılında %57,6
olan yoksulluk oranı 2015 yılında % 38’dir.
Azalma eğilimine rağmen gelecek yıllarda bu bölgelerdeki yoksul insan sayısının tamamen ortadan
kaldırılamayacağı tahmin edilmektedir. Bu konuda dünyada ülkelerin insani gelişmişlik sıralaması ile ilgili
çalışmaların sonucunda bazı ülkelerin aynı gelir düzeyinde bulunan diğer ülkelere göre daha iyi bir sırada
bulundukları işaret edilmektedir. Bu sorgulamalarda ülkelerin insani gelişme sıralamaları yapılırken hem gelir
düzeylerinin hem de diğer hayat şartlarının karşılaştırılması ile daha doğru sonuçlar elde edildiği
görülmektedir ( Fukuda. 2007, 12). Bu nedenle yoksulluk ve eşitsizlik konularının belirlenmesinde kullanılan
veriler değiştirilmekte ve yenileri eklenmektedir. Çünkü son yıllarda “eşitsizlik kaybı” ve “dünya servetinin
payı” oldukça önem kazanmıştır. Örneğin sadece gelir artışının insani gelişme için yeterli olmadığı ve dünya
genelinde insani kalkınmanın yüzde 22’sinin eşitsizlik nedeniyle kaybedildiği açıklanmıştır. Bu konuda
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eğitimdeki eşitsizlik genel eşitsizliğe en çok katkıda bulunandır ve bunu gelir eşitsizliği ve yaşam
beklentisindeki eşitsizlik izlemektedir. Dünya Bankası tarafından yapılan gelişim araştırmaları sonucunda
yayınlanan “Ülkelerin Değişen Serveti” 2018 raporunda, GSYİH gibi geleneksel ölçülerin ötesine geçilmiştir
ve ülkelerin ekonomik sürdürülebilirliklerini değerlendirmek için değişen servet düzeyleri kullanılmıştır.
Küresel servetin 1995’ten sonra yüzde 66 artarak 2014 yılında 1,143 milyar dolara ulaştığı Tablo 6’da
gösterilmektedir. Orta gelir düzeyindeki ülkelerin, özellikle de üst orta gelirli ülkelerin zenginliği, küresel
refahın yüzde 14’ünden yüzde 22’sine yükselirken, yüksek gelirli OECD ülkelerinin payının 1995’teki yüzde
75’ten 2014 yılında yüzde 65’e düşmektedir ( World Bank. 2018, 32).
Tablo 5. Gelir Grubuna Göre Servet ve Nüfus

Küreselleşme politikaları ile aynı zamanda teknolojik gelişmelerle birlikte yeni ekonomik sistemin
yarattığı koşullarda en hızlı uyum sağlayan gelişmiş ülkeler, Çin ve çok uluslu şirketler tarafından dünyadaki
toplam servetin artması sağlanırken, Sahra-altı Afrika’ da servet artışı bulunmakla birlikte büyümenin yüksek
nüfus artışına ayak uydurmak için yeterli olmadığı işaret edilmektedir. Diğer taraftan kişi başına gelirin orta
gelirli ülkelerde en hızlı biçimde arttığı ve bazı düşük gelirli ülkelerde de sadece refah seviyelerinde
yakınlaşmaya katkıda bulunacak düzeyde olduğu açıklanmaktadır. Az gelişmiş bölgelerdeki yaşam
koşullarının düzeltilmesi ve gelişmekte olan ülkelerdeki insani gelişimin daha yüksek oranlarda sağlanmasına
yönelik olarak dünya genelinde bölgesel farklılıkların azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin
uygulanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporlarda
yoksulluğun ortadan kaldırılması için birlik olmaya çağırılmaktadır. Özellikle çok uluslu şirketler tarafından
uygulanan stratejiler sayesinde bir açıdan yoksulluğun azaltılmasına yönelik olumlu etkiler bulunduğu
açıklanmaktadır ( Donoher. 2017, 49). Diğer yandan bu şirketler tarafından bazı ülkelerdeki ucuz işgücünün
kullanılması gibi olumsuz etkilere dikkat çekilmektedir ( Schönherr. 2017, 33).
Bin yıl kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için hazırlanan sürdürülebilir kalkınma hedefleri
kapsamında doğrudan yabancı yatırım faaliyetleri ile çok uluslu şirketler ve diğer özel sektör kuruluşları
arasında birlik sağlanması ile dünyada daha başarılı bir küreselleşme yaratılacağı öngörülmektedir ( Kolk.
2015, 2).
SONUÇ
Küreselleşme politikaları sonucunda ekonomilerin ve sınırların bütünleştiği, teknoloji, bilgi ve iletişim
olanaklarının birçok alanda yenilik ve gelişim kazandırdığı bu süreçte serbestleşen uluslararası ticaret ile
çağdaş teknoloji yatırımlarının yönlendirdiği yeni bir dünya ekonomik düzeni yapılandırılmıştır.
Küreselleşme sisteminin etkileri kısa sürede dünyadaki hemen her alanda yaygın bir şekilde yaşanmaya
başlamıştır. Küreleşme sürecinin sonuçları ortaya çıkmaya başladıkça, ilk yıllarda sadece gelişmiş ülkelerde
olmakla birlikte ilerleyen yıllarda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin de refah düzeylerinin artmasında
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etkili olduğu belirgin bir hale gelmiştir. Küreselleşme dinamikleri arasında doğrudan yabancı yatırımlar, çok
uluslu şirketler ve gelir düzeyleri olmak üzere yapılan analizlerin sonucunda olumlu bir gelişme olarak
dünyada genel anlamda servet artışı sağlandığı gözlemlenmektedir. Dünyadaki en fazla eleştiri yapılan
sorunların başında gelen yoksulluk konusunda ise yoksulluğun azaltıldığı ancak halen tamamen yok
edilemediği gibi daha yüksek gelirli ülkelerde de insani gelişme kaybı yaşanmakta olduğu dikkat çekmektedir.
Güçlükle karşılaşılan konularda ülke yönetimlerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi yanı sıra
doğrudan yabancı yatırımların coğrafyası, çok uluslu şirketlerin yatırım anlaşmaları, gelir dağılımındaki
eşitsizliği ortadan kaldıracak çarelerin uygulanması için bazı düzenlemeler ve destek politikaları uygulanması
gerektiği görülmektedir. Küreselleşmenin en başarılı olan aktörlerinin henüz çözümlenememiş sorunlar
konusunda işbirliği yapmaları önerilmiştir.
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ STRATEJİK ETKİLERİ
STRATEGIC IMPACTS ON TURKEY OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS

ÖZ
Dünyada küreselleşme sistemi sürecinde bazı ülkeler üzerinde çok olumlu sonuçlar elde edilmektedir.
Diğer bazı bölgelerde ise ekonomik açıdan zararlı etkiler yaşanmaktadır. Bu konuda açıklanan birbirinden
farklı yorumlar ile yaratılan yoğun bir teorik tartışma ortamında, küreselleşme sürecinin Türkiye ekonomisi
üzerinde yarattığı etkilerin değerlendirildiği bu çalışma kapsamında küreselleşme sistemi doğrudan yabancı
yatırımların etkileri açısından irdelenmektedir. Küreselleşme sürecinde doğrudan yabancı yatırımların
gelişimi betimleme yöntemiyle değerlendirilmektedir. Türkiye perspektifinde gözlemlenen değişimler
sonucunda ortaya çıkan sentezin açıklandığı Türkiye ekonomisine ait doğrudan yabancı yatırım verilerinin
analizleri yapılmaktadır.
Bu analizlerin sonucunda elde edilen sonuçlara bağlı olarak küreselleşme sisteminden etkilenme
kapsamında gelecek yıllarda yapılması gerekli görülen düzenlemeler hakkında öngörüler elde edilmesine
çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışma ile küreselleşme sisteminin geleceğine duyulan kuşkuların giderilmesi,
dünya üzerindeki bütün ülkeler açısından eşit düzeyde kalkınma olanaklarının sağlanması ve özellikle
ülkemizde daha olumlu sonuçların elde edilmesi için gereken en doğru stratejik hükümlere ulaşılması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Küreselleşen Dünya Ekonomisinin Etkileri, Türkiye Küreselleşen
Dünyada Nerede Yer Almaktadır, Dünya Ekonomisinde Küreselleşme Sürecinde Gelişmelerin
Değerlendirilmesi, Küreselleşen Dünyanın Sorunları Nelerdir?.
JEL Kodu: F6.

ABSTRACT
By means of globalization system, very positive results have been achieved on the some countries of
the world. In some other regions, there are some important loses have been met in economic sense. In the
intensive theoretical discussion platform, by means of this study where the effect of the foreign direct
investments on the economy of Turkey, the globalization process has been examined. The development of
foreign direct investments is evaluated by the method of defining in the process of globalization. The synthesis
incurred as a result of the observed changes in Turkey perspective as well as the foreign direct investments
economic data has been analyzed belonged.
Depending on the results achieved as a result of these analyses, it has aimed to obtain the predictions
within the scope of foreign direct investment solutions to the globalization system. By means of this study, it
is aimed at eliminating the suspects against the future of the globalization system, providing development
possibilities in the equal level for each country and particularly obtaining more positive results in our country
and reaching the best strategic sentences indeed.
Keywords: The Effects of Globalizing World Economy in Turkey, Where does Turkey Take Place in
The Globalizing World?, Assessment of the Developments in the Globalization Process in the World Economy,
What are the Problems of the Globalizing World?.
JEL Code: F6.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi; İşletme Bilimleri ve Yönetimi Fakültesi, Lojistik ve Uluslararası Taşımacılık Bölümü
Öğretim Üyesi; İstanbul/TÜRKİYE; E-posta: ibrahimboraoran@esenyurt.edu.tr, boraoran@yahoo.com
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GİRİŞ
Doğrudan yabancı yatırımlar, küreselleşen dünya ekonomisi sisteminin en hızlı büyüyen ve artan
uluslararası ticaret faaliyetleri olarak küreselleşme sisteminde önemli bir rol oynamaktadırlar. Doğrudan
yabancı yatırımları gerçekleştiren yatırımcıların çoğunluğu aslında daha önceki yıllarda da faaliyetlerini
sürdürmekle birlikte dünya ekonomisinde küreselleşme sisteminin başlamasıyla ticaret düzeyleri ve buna bağlı
olarak gelirleri yükselmiştir. Bir taraftan uluslararası ticarette ulus sınırlarının kalkması, uluslararasında ticaret
anlaşmalarının artması ve ticaret olanaklarının kolaylaşmış olması, diğer taraftan aynı süre içinde teknolojik
gelişmeler arasında özellikle bilişim ve iletişim teknolojileri ile sağlanan olanaklarla küresel ticaretin boyutları
genişlemiştir. Küreselleşme sisteminin başlangıç yıllarında gelişmiş ülkeler arasında en yüksek oranlarda
gerçekleştirilen ticari faaliyetler hakkında özellikle gelişmiş ülkelere ait büyük sermayeli çok uluslu şirketler
tarafından çok yüksek karlar elde edilmeye başlandığı konusunda eleştirel analizler artmıştır. Bu konuda
yapılan ekonomik analizlerle ortaya konulan verilerden aslında küreselleşme sistemi ile çok gelişmiş ülkelerin
daha fazla yararlanma olanakları bulduğu çünkü bu ülkelerin ekonomik olarak güçlü olmaları nedeniyle
küresel ticaret faaliyetlerine uyum sağlamalarının daha hızlı ve kolay olduğu görüşleri açıklanmıştır. Diğer
taraftan uluslararası ticaret faaliyetlerine doğrudan yabancı yatırımlar ile katılım olanağı bulamayan az
gelişmiş ülkelerdeki toplumların çok düşük miktarda gelir elde etmeleri nedeniyle az gelişmiş ülkelerin milli
gelirleri ile çok uluslu şirketlerin yıllık gelirlerinin karşılaştırılması yapılmaktadır. Yeni ekonomik sistemin
asıl amacının zengini daha zengin yapmak olduğu, aynı zamanda yoksulun da daha yoksul olduğuna dair
karşıtlık yaratılmaktadır. Zira gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunlarla çok eski yıllardan beri
uğraşmakta olmalarına rağmen bu sistemin yarattığı küresel rekabet koşullarında bu ülkelerin ekonomik
güçlerinin daha da azalacağı inancıyla gelişmesi muhtemel olumsuz sonuçlardan küreselleşme sistemi
sorumlu tutulmaktadır. Dünyadaki en az gelişme gösterebilmiş olan ülkelerde yoğun işsizlik ve yoksulluk
sorunları nedeniyle uluslararası ticaret faaliyetlerine katılım fırsatlarının hiç bulunmadığının göz ardı edildiği
konusunda küreselleşme sisteminin gerçek niyetinden söz edilmektedir. Dünyada doğrudan yabancı
yatırımların nereye yapılacağı tercihlerini önemli ölçüde değiştiren etkenler konusunda gelişmekte olan
ülkelerdeki altyapı kalitesinin yetersizliği yanı sıra işsizlik gibi sorunların ucuz işgücü yarattığı gibi
eksikliklerin yatırımcıları etkilediği gerçeğinin küreselleşme kurucuları tarafından düşünülmediğine dikkat
çekilmektedir. Küreselleşme sürecinin ilerleyen yıllarında bu sistemin etkileri ve sonuçları ortaya çıkmaya
başladıkça artan tartışma ortamında Türkiye’nin küreselleşme sistemine katılımı, uluslararası ticaret
faaliyetlerinin gelişiminin ekonomik ve sosyal etkileri analiz edilerek küreselleşme sistemi bu açıdan
irdelenmektedir.
1TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞİMİ
Dünyada doğrudan yabancı yatırımların artması hakkında yatırım amacıyla gidilen ülkelerin özgün
kaynaklarının çok uluslu şirketler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanılacağı veya bu ülkelerin
işgücünün maliyetlerini düşürmek amacıyla kullanılacağı gibi endişeler nedeniyle Türkiye küreselleşme
sistemine daha geç katılım göstermiştir. Küreselleşmenin ilk yıllarında “Yabancı sermaye yatırımlarının bir
ülkenin karşılığını ödemeksizin diğer bir ülkeden sağladığı ekonomik kaynakları ifade etmektedir” (Şener.
2008, s: 9-11) gibi açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca, gelişmekte olan ülke gelirlerinin dengesiz dağılımı gibi
sorunların yanı sıra yüksek faiz gelirlerinden yabancı yatırımcıların istifade etmesinin yolu açıldığına dair
karşıt görüşlerle ve aşağıdaki ifadelerle küreselleşme politikalarına karşı çıkılmaktadır. Hirst’e göre ( Hirst
and Thompson. 2007, ss: 78-104);
“ Doğrudan yabancı yatırımlar, neredeyse yalnız gelişmiş endüstriyel devletlerde ve hızla kalkınan
birkaç endüstriyel ekonomide yoğunlaşmıştır. Uluslararası ekonominin temel özelliği haline gelmişlerdir
ancak diğer kısa dönemli finansal akışlar kadar kolay denetlenebilir değillerdir. Kurumsal veya mekânsal
kısıtlamaların olmadığı, açık bir küresel piyasa yaratıldığı düşüncesi aslında bir yanılsamadır. Ekonomik
sorunların artık uluslararası alanda ortaya çıktığı ise doğrudur. Eğer yalnızca bunlar göz önünde tutulsa bile,
ekonomik denge ve refaha giden özellikli ulusal yollar en başarılı gelişmiş ülkelerde bile eleştirilebilir.
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Ekonomiler büyük ölçüde uluslararasılaştırılabilirler, fakat yine de refah ve üretim bölgesel kalır ve son derece
adaletsiz dağılır”.
Türkiye tarafından küreselleşme sistemine uyum sağlanabilmesi konusunda doğrudan yabancı
yatırımların ilk yıllarda değilse bile daha sonraki yıllarda yükselme eğiliminin başlatıldığı ancak genel olarak
dünya gelişim eğiliminin gerisinde kalındığı eleştirileri artmaktadır. Bu konuda dünyada uluslararası ticaret
faaliyetlerinin gelişimine dair bazı karşılaştırmalı sonuçlara değinilerek Türkiye’nin bu konudaki
performansını arttırmak için yapılandırma politikalarına ihtiyaç bulunduğu açıklanmaktadır (Unctad. 2002, s:
14);
“Türkiye doğrudan yabancı yatırımları cezp etme konusunda oldukça geride kalmıştır çünkü daha
önceki yıllarda çok düşük düzeylerde görülen DYY girişleri 1990 yılından sonra yükselmeye başlamaktadır
ve 2000’de bile halen 1 milyar doların altında kalan bir düzeyde gerçekleşmektedir. Hâlbuki aynı dönemde
dünyada doğrudan yabancı yatırımlar konusunda çok daha büyük artışlar gerçekleştirildiği görülmektedir.
Örneğin Çin’in 1990’da 3,5 milyar $ DYY girişi bulunduğu ve bu değerlerin 2001 yılında Hong Kong dâhil
olmak üzere 70 milyar $’a ulaşmakta olduğu ve Türkiye’nin ise 2000 yılında halen yapılan sıralamada ancak
51. sırada yer alabildiği gösterilmektedir."
Oysa Türkiye 2001’de 32. sıraya, 2007’de 25., 2008’de ise 18,3 milyar$ ile 20. sıraya yükselmiştir.
Çünkü ülkede küresel ekonomiye uyum ve katılımın önemli bir göstergesi olarak DYY artışları 1991-2000
döneminde 5,5 milyar $ iken 2002-2008 döneminde 67,5 milyar $ seviyesine çıkmıştır. 2008 yılından sonra
dünyada yaşanan küresel krizin etkileri Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımları etkilemiş düşme eğilimi
başlamıştır. Bir taraftan küreselleşme sistemine uyum politikaları kapsamında hazırlanan düzenlemeler ile
arttırılmaya çalışılan doğrudan yabancı yatırımlara katılım paylarında görülen değişimler, diğer taraftan
gelirleri azami bir artış gösteren çok uluslu şirketler hegemonyası, aynı zamanda devrim niteliğinde gelişen
teknolojik icatların da desteğiyle yaratılmış olan küresel dünya ekonomisi modelinin aslında eski bir modelin
benzeri ve devamı olduğu aşağıdaki ifadelerle iddia edilmektedir (Oran. 2000, s: 14);
“ Dünyada küreselleşen ekonomi sistemi süreci aslında küreselleşme faaliyetlerinin üçüncü aşaması
olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte 1970’li yıllardan itibaren belirli dönemler olarak üç önemli etken ortaya
çıkmıştır. Çok uluslu şirketlerin hızlı ve aşırı biçimde büyüyerek güç kazanması, teknolojik devrimler olarak
özellikle bilgisayarın ortaya çıkmasıyla iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve Sovyetler Birliği bloğunun
çökmesidir. Bu üç gelişme güncel küreselleşme sisteminin önemli etkenleri olmuştur”.
Sonuç olarak küreselleşme süreciyle başlayan yeni ekonomik ortam koşullarına uyum sağlanması
açısından ülkede bazı ekonomik tedbirlerin alınmaya başlaması, 1980’de düzenlenen ekonomik istikrar
tedbirleri ve Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi gibi düzenlemeler ile Türkiye’ye yabancı sermaye girişi
teşvik edilmektedir. Bu teşvik tedbirleri arasında yerli sermaye ve yabancı sermaye oranları üzerindeki
kısıtlamaların kaldırılması, kar transferi ile ilgili düzenlemeler yapılması, yabancı işgücü kullanılmasına izin
verilmesi ve ortak yatırım girişimlerine uygun bir ortam sağlanması için gerekli düzenlemeler bulunmaktadır.
Türkiye’de özellikle 1970’li yıllarda çok küçük miktarlarda doğrudan yabancı yatırımlar gerçekleştirilmiştir
ancak 1980’lerde küreselleşen dünya ekonomisi faaliyetlerine katılımı başlatılmıştır ve gelişmiş ülkelerin
yatırımcıları açısından daha cazip bir piyasa haline getirilmeye başlamıştır. 1994 yılından sonra daha önemli
artışlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Türkiye’nin yıllık ortalama uluslararası doğrudan yatırımları
aşağıdaki şekilde 1970 ve 2018 yılları arasındaki değerleri ile gösterilmekte, ülke ekonomisini etkileyen farklı
nedenlerden ve yaşanan küresel krizlerden dolayı önemli ölçüde etkiler yaşanmakla birlikte, artış eğiliminin
devam ettirilmeye çalışıldığı ancak 2008 yılında karşılaşılan küresel krizin olumsuz etkilerinin de yaşandığı
görülmektedir (Yased. 2019, s: 5).
Şekil 1. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Yıllık Ortalaması – (Milyar $)
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Kaynak: YASED, 2019 Raporu, s.4, http://www.yased.org.tr, erişim: 31.10.2019
Türkiye’de 2000’li yıllara kadar yıllık ortalama DYY girişleri bir milyar doların altındadır ve 1994 2003 dönemi ortalaması 1.2 milyar dolardır. 2005 yılından itibaren artmaya başlayarak 2007 yılında 22 milyar
dolar DYY gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik krizin yansımaları etkisiyle yüzde
18 düşüş yaşanarak 18,3 milyar dolarlık ve 2009 yılında da yüzde 58 düşüş yaşanarak 8,6 milyar $ doğrudan
yabancı yatırım gerçekleşmiştir. Bu düşme eğiliminin nedenleri (Yased. 2019, ss: 4-8) ;
•
“Finansal kaynaklarda ve yatırım yapabilme gücünde yaşanan azalış,
•
Ekonomik büyüme konusunda beklentilerin olumsuz olması ile birlikte yatırımlarda
karşılaşılan düşüş,
•
Yatırımların azalması ve satılması işlemlerinde artış,
•
Sınır ötesi birleşme ve satın alma piyasalarında yabancı ortaklıkların satışı işlemlerinde artış,
•
Finans piyasalarında likidite sorunları ortaya çıkması nedeniyle sınır ötesi birleşme ve satın
alma işlemlerinde düşüş olması.”
Türkiye’nin küresel krizin etkilerinden en hızlı biçimde kurtulduğu ve 2011 yılından itibaren artış
eğilimi başladığı görülmektedir.
Türkiye’de farklı sektörlerinde gösterilen hareketliliğin değerlendirilmesi açısından 2002 ve 2018
yılları arasında değişimlerin gösterildiği aşağıdaki tabloda 2007’den sonra bazı yatırım girişlerinde azalma
başladığı, 2008 yılında imalat sanayi ve mali aracı kuruluşların faaliyetlerinde düşüş yaşandığı görülmüştür.
Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri sektöründe 2007 yılında başlayan düşüş devam etmesine rağmen inşaat
ve gayrimenkul kiralama sektörlerinde artışlar devam etmektedir. İmalat sanayiinde tekstil ürünleri, kimyasal
madde ve ürünleri imalatı yatırımları azalırken gıda ve içecek ürünleri imalat yatırımları artmaktadır. Türkiye
genelinde toplam doğrudan uluslararası yatırım girişlerinde 2002 yılında gerçekleştirilen 571 milyon dolar
yatırıma karşılık 2007 yılında 19.137 milyon dolarlık yatırım alınmış olmasındaki en büyük payın 11.662
milyon dolar ile mali aracı kuruluşlarıdır. Ancak bu rakamın yine küresel krizin etkisiyle azalarak 2009 yılında
666 milyon dolara düştüğü görülmektedir ( T.C.M.B. 2009).
Tablo 1. Türkiye’de UDY Girişlerinin Sektörlere Göre Dağılımı (Milyon$)

Kaynak: TCMB, Yabancı Sermaye Yatırım Raporu 2011 ve 2019, http://www.hazine.gov.tr
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Doğrudan uluslararası yatırım girişlerinin sektörel dağılımında 2017 ve 2018 yıllarında daha dengeli
değişimler bulunmaktadır ve Türkiye’nin bu yatırımlar ile ilgili almaya başladığı tedbirler ile ilerideki yıllarda
daha olumlu sonuçların alınması beklenmektedir.
2. TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER
Türkiye’de küreselleşen dünya ekonomisine katılım sürecinde uygulanan politikalarla uluslararası
endekslerde ve doğrudan yabancı yatırım girişleri sıralamasındaki performansa göre üst sıralara çıktığı
görülmektedir ( Yased. 2019, s:5)
Tablo 2. Uluslararası Endekslerde Türkiye’nin Sıralaması 2003 - 2018

Kaynak: Yased, 2019 Raporu, http://yased.org.tr 31.10.2019.
2010 yılında AT Kearney tarafından DYY güven endeksinde 23. sıradadır. Dünya Bankası’na göre iş
yapma kolaylığı açısından ise 2006 yılında 84. sırada, 2014 yılında 51. sırada ve 2018 yılında da 43. sırada
yer aldığı nedenleriyle Türkiye’nin uluslararası endekslerde değişim yönünün pozitif olduğu belirlenmektedir.
Dönüşümcüler yaklaşımına göre Türkiye’de uluslararası ticaret faaliyetlerine katılım açısından daha
yüksek değerlerde yatırım olanakları yaratılmasına yönelik öneriler kapsamında özellikle bu endeksler ile
belirtilen negatif gelişmelerin düzeltilmesi için bazı politik kararların alınmasına ihtiyaç bulunduğu ifade
edilmektedir. Ülkedeki mevcut sermaye ortamını daha cazip hale getirmek amacıyla geleceğe yönelik
beklentiler olarak;
•
Yabancı sermaye mevzuatının uygunluğunun sağlanması,
•
Yatırımlara izin almak için gerekli bürokratik işlemlerin azaltılması,
•
Ülkedeki politik ve ekonomik istikrarsızlıkların önlenmesi,
•
Yatırımlar için gerekli olacak yeterli teknolojik alt yapıya sahip olunmasının sağlanması,
•
Ortaklık kurulacak girişimciler bulunması ve
•
Ülkedeki vasıfsız işgücünün eğitilmesi ve iyi eğitim görmüş üst düzey yönetici yetiştirilmesi
ile gerekli insan kaynaklarına sahip olunmasıdır.
Bu faktörlerle daha olumlu sonuçlar alınmasına yönelik değişimler getirilmesi gerektiği öngörülmekte,
bu faktörlerin oluşturulması konusunda ülke yönetiminde bulunanlar tarafından en doğru kararlar ile ulusal
çıkarların korunması ve toplumların refah düzeyinin yükseltilmesinin beklendiği ifade edilmektedir. Bu
konuda, Türkiye’ye uluslararası doğrudan yabancı yatırım girişlerinin dünya toplamındaki payı ve gelişmekte
olan ülkeler toplamındaki payı, küreselleşme başlamadan önce ve küreselleşme sürecinde gözlemlenen
değişimlerle değerlendirilmektedir. Aşağıdaki tabloda 1970 ve 2018 yılları arasındaki yıllık ortalama yüzde
oranları gösterilmektedir.
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Şekil 2. Türkiye’nin Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlardaki Payı ( %)
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Kaynak: Yased, 2011 ve 2019 DYY Raporları, http://www.yased.org.tr/
Türkiye’nin dünya genelindeki uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı pay 1970’lerden 90’ların
sonuna kadar yüzde 0,2 olarak devam etmekte, buna karşılık 153 gelişmekte olan ülke toplamındaki pay ise
70’lerde yüzde 0,9’dan 80’lerde 0,8 ve 90’larda 0,6’ya düşmektedir. 2008 yılına gelindiğinde dünya
toplamındaki payı yüzde 1,1’e ve gelişmekte olan ülkeler toplamındaki payı ise yüzde 2,5’a ulaşmaktadır.
Türkiye’nin yabancı yatırımlardaki artış hızının 2006 ve 2007 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerin
gerisinde kaldığı ve sıralamada da 17. sıradan 25. sıraya indiği görülmektedir. 2008 yılında yabancı yatırım
girişleri 22 milyar dolardan 19,5 milyar dolara düşmekte, Türkiye’nin dünya toplamındaki payı yüzde 1,1
oranıyla değişmemekte ancak gelişmekte olan ülkelerdeki payı azalarak bir önceki yıla nazaran yüzde 4,2’den
yüzde 3,3’e düşmekte, bu sonuçlar üzerinde Asya ülkelerinin başarılı performanslarının etkisi olduğu
gözlenmektedir. 2009 ve 2010 yıllarında ise doğrudan yabancı yatırım girişlerinin azaldığı ve başlayan küresel
krizin etkilerinin bu olumsuz sonuçlara neden olduğu, Türkiye’nin bu krizlerden etkilendiği görülmektedir.
2017 yılında yüzde 0,8’lik pay ve 2018 yılında yüzde 1’lik pay ile artış eğilimine girildiği görülmektedir ve
ilerleyen yıllarda bu trendin devam edeceği beklenmektedir. Türkiye’nin uluslararası doğrudan yabancı
yatırımlardaki payı; 2016 yılında gelişmekte olan ekonomiler arasında % 1,9’dur, 2017 yılında ise % 1,6’dır.
Batı Asya’daki payı 2016 ‘da % 42 ve 2017’de % 42,5’tur. Gelişmekte olan Asya’daki payı ise 2016’da %
2,7 ve 2017’de ise % 2,3’tür (Unctad. 2018, 4-8). Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin sayısının
1954 ve 2004 yılları arasında 7.684 olmasına karşılık bu sayının 1954-2018 sürecinde 25.602 olduğu
görülmektedir. (Hazine Müsteşarlığı. 2009, ss: 7-10).
Tablo 3. Türkiye’de Uluslararası Sermayeli Şirketler Sayısı 1954 – 2018

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TÜİK Türkiye’de DYY, http://www.invest.gov.tr
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Türkiye’de uluslararası sermayeli şirketlerin bölgesel olarak dağılımı konusunda, Marmara Bölgesi
birinci sırada yer almaktadır. Marmara Bölgesinde 1954-2018 döneminde 40.717 şirket sayısı görülmektedir.
Akdeniz Bölgesi 9.235 şirket ile ikinci, Ege Bölgesi 5.025 şirket ile üçüncü sırada bulunmaktadır. En fazla
uluslararası sermayeli şirketin bulunduğu Marmara Bölgesinde bulunan şirketlerin büyük kısmı toptan ve
perakende ticaret, Akdeniz Bölgesinde ise turizm sektörü yoğunlaşmıştır. Ege bölgesinde turizm ve imalat
sektörü faaliyet göstermektedir. Diğer bölgelerde ise şirketler ağırlıklı olarak toptan ve perakende ticaret ve
imalat sektörlerinde faaliyet göstermektedir (H.M. 2007). Ülkede uluslararası sermayeli şirketlerde olduğu
gibi nitelikli işlerin artan hacmi karşısında gerekli görülecek nitelikli insan gücüne ihtiyaç bulunduğu nitelikli
işgücü eğitiminin gerekliliği açısından önem arz ettiği görülmektedir.
Tablo 4. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Bölgesel Dağılım Payı 1954 – 2018

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Yased 2002- 2007- 2019 Raporları, http://www.hazine.gov.tr
Türkiye’de 2017 ve 2018 yıllarında en fazla artışın toptan ve perakende ticaret alanındaki şirketler
alanında gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir.
Türkiye’nin küreselleşme sistemi ile yaratılan küresel rekabet ortamında daha iyi bir performans
göstermesinin sağlanması konusunda elektronik ticaret konusunda gelişme gösterilmesi gerektiği kabul
edilmektedir.
SONUÇ
Türkiye küreselleşme sürecine katılım konusunda 1980’li yıllardan itibaren yeterli düzeyde başarılı bir
performans gösterememiştir, çünkü bu süreçte yaşanan bazı ekonomik sorunlar arasında, özellikle aşırı yüksek
düzeylerde gerçekleşen faiz oranları ile birlikte artan döviz piyasalarındaki işlem hacminden dolayı hem ülke
içinde hem de dış borçlanma konusunda oldukça kötü bir ekonomi seyri izlenmiştir, ancak bu süreçte yükselen
enflasyon oranları nedeniyle karşılaşılan gelir düzensizlikleri konusunda hem girişimcilerin ticari
faaliyetlerinde görülen gerileme hem de çalışan insan gücüne ödenecek ücretlerin seviyelerinin enflasyonun
çok altında tutulması sonucunda azalan alım gücüne bağlı olarak artan yoksulluk değerleri ile birlikte aynı
zamanda Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde bulunuyor olmasından kaynaklanan bazı politikalardaki aşırı
baskıcı uygulamalar nedeniyle ülkede yoğun biçimde bir kargaşa ortamı yaratılmış, bütçe açıkları, yolsuzluk,
özelleştirmelerde geç kalınması gibi nedenlerle mali krizler tetiklenmiştir. Ancak 2000’li yıllardan itibaren
katılımcı küreselleşme anlayışına geçilmesi, krize dayanıklı bir mali yapı oluşturulması, yüksek büyüme ve
dış ticaret hacmindeki artışlar ile kişi başına gelirlerde artışlar sağlanması süreci başlatılmıştır. Özellikle 2004
yılından itibaren arttırılan doğrudan yabancı yatırımların da önemli ölçüde ekonomik güçlenme sağlaması ile
daha olumlu ekonomik sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Ancak işsizlik sorunu çözümlenemediği gibi
enflasyonun da tamamen yok edilmediği ve gelir dağılımı dengesizliklerinin halen bölgesel olarak devam

207

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

etmekte olduğu ve cari açık sorunun ciddi boyutlara ulaştığı görülmüştür. Ancak katılımcı olmayan ülkelerle
karşılaştırıldığında ülkemizin daha olumlu bir trende girdiği görülmüştür. Türkiye’de küreselleşme sürecinde
sektörlerin gayri safi milli hâsıla içindeki paylarında sanayi ve hizmet sektöründe yükseliş eğilimi, tarım
sektöründe ise düşüş eğilimi yaşanmakta olduğu görülmüştür.
Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların 70’lerden itibaren bulunmakla birlikte aslında 80’lerden
itibaren artışlar başlamış ancak küreselleşme sistemine uyum kapsamında 2005 yılından sonra çok önemli
düzeylerde doğrudan yabancı yatırım değerlerinde artışlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin küreselleşme
sürecine uyum kapsamında doğrudan yabancı yatırım girişi sıralamasında ve küresel rekabetçilik endeksinde
olumlu gelişmeler gerçekleştirdiği, ancak iş yapma kolaylığı, cazip DYY yatırımları, DYY güven endeksi ve
yoksulluk algılama endeksleri sıralamalarında değişim yönü negatif gelişmeler bulunduğu değerlendirilmiştir.
Ekonomide rekabet gücünün arttırılması, ülkemizde önceki yıllarda alışılan üretim biçimi haricinde
yeni teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha güçlü bir üretim tarzı kullanılmasına yönelik güçlendirilme
açısından gerekli ticari kredilere ve vasıflı insan kaynağı geliştirilmesine ağırlık verilmesi gerektiği
görülmektedir. Yeni girişimcilik konusunda destek kredilerinin arttırılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Bölgesel farklılıkların azaltılması, ülkede gözlemlenen kent ve kır alanlarında gelir dağılımı farklılıkları
açısından kırsal alanların ticari faaliyetleri olarak en önemli sektör olan tarımın desteklendiği politikalarla bu
bölgelerde geçim kaynaklarından daha fazla yarar sağlanması amacıyla gerekli görülen koşulların
getirilmesine dair iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Doğrudan yabancı yatırımların arttırılması, dağılımının
dengelenmesi, yatırımcılarla yapılacak sözleşmelerde ulusal çıkarların denetlenmesi, ülke içindeki doğal
kaynakların kullanımında gerekli görülen denetimlerin arttırılması, doğu Asya ülkeleri ile yatırım olanaklarına
ağırlık verilmesine gayret edilmesi gerektiği görülmektedir.
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(22)
Dr. Ahmet TUNÇ
ALEMDÂR GAZETESİNE GÖRE 1919 SEÇİMLERİ
1919 ELECTIONS ACCORDING TO THE ALEMDÂR NEWSPAPER

ÖZ
Osmanlı İmparatorluğu idaresinde 1876 yılındaki Kânûn-ı Esâsî ile birlikte ilk defa genel seçimlerin
yapılması bu anayasa ile güvence altına alınmış ve Osmanlı milletine seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 1876
yılındaki kanun-i Esasi, 1908 yılındaki geçici milletvekili seçme kanunu, 1919 yılındaki seçim kararnamesi
ile seçim kuralları temel alınarak 1919 yılında genel seçimler yapılmıştır. Bu bağlamda 1919 yılındaki
seçimler Alemdâr gazetesinde gündem konusu olmuştur.
Bu çalışmada, 1919 seçimlerinin Alemdâr gazetesindeki yansımaları içerik yönünden incelenecek ve
gazetede neşredilen makale ve haberlere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Alemdâr Gazetesi, 1919 Seçimleri, Meclis, İttihat ve Terakki, 1876 Anayasası.

ABSTRACT
The administration of the Ottoman Empire in 1876 Kânûn-ı Esâsî (Law Constitution) together with the
first general elections was secured by this constitution and the right to be elected and elected to the Ottoman
nation. In 1819, general elections were held in 1919 on the basis of the law Constitution, 1908 electoral law,
1919 election decree and election rules. In this context, the elections in 1919 were the subject of agenda in
Alemdâr newspaper.
In this study, the reflections of the 1919 elections in Alemdâr newspaper will be examined in terms of
content and articles and news published in the newspaper will be included.
Keywords: Alemdâr Newspaper, 1919 Election, Council, Committee of Union and Progress, Ottoman
Constitution of 1876.
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GİRİŞ
II. Abdülhamit 23 Aralık 1876 yılında Kânûn-ı Esâsî ilan etmiş böylece I. Meşrutiyet dönem
başlamıştır146. 1876 tarihli Anayasanın kabul edilmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğunun idari sisteminde
bazı değişiklikler olmuş ve bu durum doğrudan seçim sistemini etkilemiştir. Seçim sisteminin mevzuatında
kanun ve kararlar yönünden birçok eksiklik olmasına rağmen ilk defa 1876 süreci seçimleri ile uygulanmaya
başlanmıştır. II. Meşrutiyetin 1908 yılında ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı tarihindeki ilk seçimlere göre
daha özellikli bir seçim dönemi başlamış ve bu yıl içerisinde seçim kanununun yürürlüğe girmesiyle
fonksiyonel bir seçim sistemi ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde (1908, 1912, 1914, 1919)
yapılan seçimler genelde olumsuz koşullar altında yapılmıştır147.
İtilaf Devletleri Anadolu’yu işgal etmeye başlayınca Sadrazam Tevfik Paşa’nın tavsiyesi ve
Vahdettin’in emriyle Meclis-i Mebusan 21 Aralık 1918 yılında kapanmıştı. Yürürlükteki Anayasa’ya göre
yeni seçimlerin 4 ay içerisinde yapılması gerekiyordu. Fakat Tevfik Paşa Kabinesi, bunun yerine barış yapılıp
şartlar uygun olduğu andan başlayarak 4 ay sonra seçimlerin yapılması yönünde karar vermişti. Damat Ferit
Hükümeti ise, 22 Mart 1919’da seçimlerin yapılmasını ve seçimlerde azınlık haklarının sağlanması için nisbî
temsil esasına göre seçim kanunu yapacak bir uzmanlar kurulunun oluşturulmasını kararlaştırmıştı. İçişleri
Bakanı Mehmet Ali Bey, barış yapılıp hudutlar belirlenmeden seçim yapılamayacağını ileri sürmekteydi.
Yunanlılar İzmir’i işgal ettikten sonra seçimler gündemden düşmüş ve Meclis-i Mebusan yerine Millî
Meclis’ten söz edilmeye başlanmıştı148. Fakat Millî Kongre’nin Başkanı Esad Paşa149 Millî Ahrar, Ahali-yi
İktisad, Sulh ve Selamet-i Osmanîye, Sosyalist Birliği, Çiftciler Derneği gibi parti ve dernekler adına hareket
ederek seçimlerin yapılması yönünde teşebbüslerde bulunmuştu150. Millî Kongre, İstanbul için bir seçim listesi
düzenlemiş ve bu listede, Prens Sabahattin, Reşid Said, Reşat Hikmet, Ferid Paşa, Celalettin Arif, Lütfü Fikri,
Hamdi, Hasan Ferid, Fuad Selim, Yusuf Ziya, Rauf Ahmet, Kemal Atıf, Ahmet İhsan, Ahmet Cevdet, Doktor
Adnan Beyler gibi isimler yer almıştı151. Ayrıca Millî Ahrar, Sulh ve Selamet, Sosyal Demokrat, Ahali-yi
İktisad gibi partiler de seçimin yapılmasını arzu etmişlerdi152. İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe, seçime
karşı çıkmayacaklarını belirtmişti. Bunun üzerine Damat Ferit Kabinesi, 27 Temmuz 1919 yılında seçimlerin
yapılmasını kararlaştırmış ve seçimlerin 8 Ekim 1912 tarihli Kararnameye göre yapılmasını istemişti. Bu
Kararnameye göre askerlikle bağlantısı olanlar, oy kullanamayacak, aday olamayacaktı. Ayrıca, seçimlere
müdahale etmelerini engellemek üzere Harbiye ve Bahriye Bakanlıkları görevlendirileceklerdi. İşgal altındaki
bölgelerde ise seçimin yapılması için Dışişleri Bakanlığınca İtilaf Devletleri temsilcilikleri nazarında gerekli
önlemler alınacaktı. Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu’daki gelişmeler üzerine İttihatçıların seçimi
kazanmasından çekindiğinden Hürriyet ve İtilaf Fırkası, memleketin işgal altında oluşunu gerekçe göstererek
seçimlere katılmayacağını ilan etmişti. Azınlıklar da seçime katılmayacaklarını bildirmişlerdi. Bunun üzerine
Damat Ferit Kabinesi’nin istifası için padişaha başvurulmuştu. Bu başvuruda, Kânûn-ı Esâsî’ye göre,
seçimlerin “8,5” aydır yapılmadığı vurgulanmıştı. Millî iradeye karşı saygılı bir hükümetin teşkilinin gerekli
olduğu ve seçimlerin kolay olacağı tasarlanmıştı153. Damat Ferit Kabinesi istifa edince Ali Rıza Paşa’ya,
hükümeti kurma görevi verildi154.
Ali Rıza Hükümeti de seçimlere önem verdiğinden seçimlerin yapılması için önemli bir engel
kalmamıştı. Komutanlar ile Temsilciler Kurulunun yapmış olduğu toplantı sonucunda seçimlerle ilgili bazı
prensipler belirlenmişti155. Seçim hazırlıklarının yapılıp kısa süre içerisinde seçimin tamamlanması ve seçime
Sina Akşin, “I. Meşrutiyet Üzerine Bazı Düşünceler”, Uluslararası Mithat Paşa Semineri, 8-10 Mayıs 1984, Ankara 1986, s. 30.
Servet Armağan, “Türkiye’de Parlamento Seçimleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 33, Sayı: 3, 1967,
s.58-71
148
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt: II, Bilgi Yayınları, Ankara 1998, s. 26.
149
“İntihabât Etrafında - Esad Paşa ile Mülâkât”, Alemdâr, 23 Ekim 1335/1919 Perşembe, Adet: 312-2612. S. 1
150
“Mahir Said Bey’in Pek Mühim Beyânatı”, Alemdâr, 29 Kasım 1335/1919 Cumartesi, Adet: 348-2648, s. 1.
151
“Millî Kongrede İstanbul Mebusları”, Alemdâr, 28 Kasım 1919/1335 Cuma, Adet: 347-2647, s. 1.
152
“İntihabât Lehinde”, Alemdâr, 27 Haziran 1335/1919 Cuma, Adet: 186-1496, s. 2.
153
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katılacak adayların Müdâfaa-i Hukuk Örgütleri’nce belirlenmesi kararlaştırılmıştı156. 28 Ekim’de alınan
karara göre bağımsız bir adayın kendi adına seçime katılabilmesi için 300 imza ile önerilmesi
gerekmekteydi157. İttihatçı diye tanınanlar, millet ve memleketin aleyhinde bulunanlar158 ve Ermeni tehciri
esnasında suç işleyenler ise mebus seçilmeyecekti. Memleketteki partiler ile azınlıkların hepsinin seçime
katılımını sağlayarak yeni meclisin bütün ülkeyi temsil edecek şekilde oluşturulması amaçlanmıştı159.
Osmanlı Devleti’nde önceki seçimlerde uygulanan 1876 anayasası ve 1908 tarihli seçim kanunu 1919
seçimlerinde de uygulanmıştır. 1919 seçimlerinde daha önceki seçimler gibi bir kararname ve talimatname
hazırlanarak neşredilmiştir. 1919 seçimlerinin Alemdâr gazetesindeki yansımalarına bakıldığında; Seçimlerin
ne şekilde yapıldığı, Seçimlere katılan partiler, Seçimleri kazanan Mebuslar, Hürriyet ve İtilaf Partisinin
seçimlere yaklaşımı gibi konular değerlendirilmiştir. 1919 Seçimleri Alemdâr gazetesinde neredeyse günlük
olarak takip edilmiştir.
1.
1919 Yılındaki Seçimlerin Alemdâr Gazetesindeki yansımaları
Alemdâr gazetesinin 5 Ocak 1919 tarihli sayısında yayınlanan “Meclis-i Mebusan’ın Tekrar-ı İctimâı”
başlıklı metinde, Meclis-i Mebusan’ın Anayasa’nın 7. maddesi gereğince 21 Aralık 1918 yılında padişah
tarafından kapatıldığı, Osmanlı topraklarının bir kısmının işgal altında olması nedeniyle seçimlerin
yapılmasının imkânsız olduğu vurgulanmıştır. Sulhun imzalanmasından sonra uygun ortamın sağlanması
halinde yürürlükteki Anayasa’ya göre seçimlerin 4 ay içinde yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.
“Kânûn-ı Esâsî’ye’nin muaadel yedinci maddesinin fıkra-i mahsusası mûcibince ledel-iktizâ heyet-i
mebusanın feshi mukaddes-i padişahîyeden olmakla meclis-i mezbur ber-mûcib-i kanun 21 Kanun-ı Evvel 334
(Aralık-1918) tarihinde fesh edilmiş ve Meclis-i Mebusan’ın 4 ay zarfında yeniden bilâ-intihab ictimâ etmesi
dahi fıkra-i mezburenin cümle-i muhteviyyâtından bulunmuş olup ancak müstağni-yi beyan olduğu üzere
Memâlik-i Osmanîye’nin bir kısmı elyevm taht-ı işgalde bulunmuş ve seferberlik hali henüz nihayet
bulmamasına nazarân intihabât-ı umûmiyyeye şimdiden mübâşeret ile muâmelât-ı intihabiyenin kanun
dâiresinde ikmalinin adem-i imkânı bedihi ve binâenaleyh intihabât-ı umûmiyyenin husul-u imkân-ı emsali
zaruri olduğundan bi’d-def’-i teâlî sulhun akdiyle imkân-ı müsâid olduğu andan itibaren ber-mûcib-i kanun
4 ay zarfında hemen intihabâta mübâşeret-i mukarrer bulunduğu ilan olunur.160”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Şura-yı Millî İntihabâtı” başlıklı yazıda, seçim kanunlarının
değiştirilip Arabistan Kıtası hariç Şura-yı Millî seçimine başlanılacağı belirtilmiştir. “İstihbaratımıza nazarân
intihabât hakkındaki kanun acilen tadil olunacak ve bir haftaya kadar Şura-yı Millî intihabâtına Arabistan
Kıtası müstesna olmak üzere bütün vilâyette mübâşeret edilecektir.161”
Yine Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Meclis-i Mebusan’ın İntihabı” başlıklı metinde, Meclis-i
Mebusan’ın bir ay sonra açılacağı ve iki patrikhanede Müslüman olmayanlara bu seçimlere katılmamaları için
tavsiyede bulundukları vurgulanmıştır. “Evvelce yazdığımız vecihle mebusan intihabâtı hakkındaki kanun
acilen tedkik-i tadil edildikten sonra hemen intihabâta mübâşeret edilecektir. Kuvvaen söylendiğine göre
mebusan 1 ay sonra küşad edilecektir. Müstahberat-ı mevsukamıza nazarân Ermeni ve Rum Patrikleri vilâyet
ve elviye-i müstakilîye telgraflar çekerek intihabâta gayr-ı Müslimlerin katiyyen iştirâk etmemelerini tavsiye
etmişlerdir.162”
Refi Cevad, Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabâta Doğru…” başlıklı makalesinde, seçimlerin
ve millî bir kuvvetin gerekli olduğunu savunmuştur. Mevcut ya da kurulacak hükümetlerin Meclis-i
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Turan, age, s. 28-29.
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele Son Meşrutiyet (1919-1920), Cilt: II, Kültür Yayınları, İstanbul 2004,
s. 188-189.
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“Hükümetten Bir Ricâ”, Alemdâr, 29 Ekim 1335/1919 Cumartesi, Adet: 317-2618, s. 4.
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Turan, age, s. 34.
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Matbuat Müdüriyetinden, “Meclis-i Mebusan’ın Tekrar İctimâ”, Alemdâr, 5 Ocak 1335/1919 Pazar, Adet: 22-1332, s. 1.
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“Şura-yı Millî İntihabâtı”, Alemdâr, 5 Haziran 1335/1919 Perşembe, Adet: 163-1473, s. 2.
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“Meclis-i Mebusan’ın İntihabı”, Alemdâr, 8 Haziran 1335/1919 Pazar, Adet: 166-1476, s. 1.
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Mebusan’a dayanması gerektiğini belirtmiştir. İttihatçıların yapılacak seçimlerde kuvvetli olabileceklerinden
kuşkulandığını ifade etmiştir.
“Şura-yı saltanattan sonra bir şura-yı millî meselesi meydana çıktı. Meclis-i Vükelâ’da bu meselenin
müzâkere edilmekte olduğu söylendi. Nihayet mebusan intihabâtından da bahsedildi. Geçen gün memleketin
en maruf şahsiyetlerden biriyle görüştüğüm zaman intihabâtın hemen icrâ edilmesinde hiçbir mahzur
olmadığını ileri sürüyordu. Hakikaten şu zamanda bir kuvve-i millîyeye ihtiyaç var. Bu ihtiyacı takdir
ediyoruz. Mevki-i iktidarda bulunan veyahut bundan sonra bulunacak olan hükümetlerin bir noktaya hem de
kuvvetli bir noktaya istinad etmedikten sonra idâme-i mevcudiyet ve faâliyet edebilmeleri mümkün olamıyor.
Bu kuvvetli nokta murâkıb vaziyetinde olan Meclis-i Mebusan olacaktır. Veyahud şura-yı saltanatta söylendiği
vecihle bir şura-yı millî olacaktır. Şura-yı millînin birçok esbâbdan dolayı fiile çıkamayarak kuvvede kalan
bir fikir olması ondan bahsetmek zâid görüyoruz. O zaman hemen Meclis-i Mebusan intihabâtına başlamak
icab ediyor. Pek güzel intihabâta başlayalım: Bunu kabul ediyoruz. Her şeye başlamak için hazırlanmak
lazımdır. Kâfi derecede hazırlandık mı? intihabât deyip geçmemeli. Onunda birçok kuyud ve nikâtı var. Buna
ne dereceye kadar riâyet edebileceğiz bunlar daima nazar-ı dikkate alınacak mesâildir… İzzet Paşa Kabinesi,
İttihatçıları sâhil-i selamete çıkaran bir köprü kabinesi oldu. …Kuvvetlerine hükm etmek icab eder. Kuvvetli
olunca intihabâtta da kuvvetli bulunurlar. Vaktiyle gayr-ı meşru sûrette ele aldıkları hükümeti bu sefer meşru
bir adımla yaklaşırlar...163”
Yine Alemdâr gazetesinin aynı sayısında neşredilen “İntihabât-ı Mebusan İçin” başlıklı yazıda, vükela
encümeninin sorunu, kurul tarafından encümene havâle edildiği ve bu son encümenin o esnada seçim yapmayı
uygun bulmadığı halde Vükela Encümeni’nin İntihab-ı Mebusan Kararnâmesi’ni bir ekle hazırladığı
vurgulanmıştır. Meclis seçimleri Kararnâmesinde sadece seçimin hızlı bir şekilde düzenlenmesiyle ilgili
maddelerin değiştirildiği belirtilmiştir.
“İntihabât-ı Mebusan Kanunu hakkında bir lâyiha kaleme alınması için heyet-i vükelâca teşkil olunan
encümen meseleyi hukuk fakültesinden müntehib diğer bir encümene havâle etmişti. Selahattin Adil, Veliettin
ve Selahattin Beylerden müteşekkil olan iş bu encümen esas itibarıyla bugün intihabâtın icrâası kâbil ve
mukayyed olub olmayacağı meselesini tedkik etmiş ve vaziyet-i hazıradan dolayı icrâ edilecek intihabdan
hukuk-ı esâsiyece matlub olan neticenin husul-u kâbil olmayacağı kanaatinde bulunmuştu. Encümenin bu
nokta-yı nazarını hükümete arz olunmuş ise de hükümet intihabâtın herhalde icrâasıyla Meclis-i Mebusan’ın
ictimâ daveti elzem bulunduğu kanaatini izhar ederek mevcud İntihabât-ı Mebusan Kararnâmesinin yeniden
tedkik ve tadilini taklit ettiğinden encümen tekrar çalışmaya başlamıştır. Mesele iki nokta-yı nazardan
münakaşa edilmiş olup birincisi: İntihab-ı Mebusan Kanunu’nun yeniden tadil olunarak asrî zihniyetlere
muvafık bir lâyiha yapılması ve ikincisi: Esasa girişilmeyerek serian intihabât icrâası için mevcud
nizamnâmede bazı tadilat icrâ ederek derhal intihabâta girişilmesi.
Vaziyet-i hâzıranın bazı ilhâmatı ve intihabın süratle icrâası hakkındaki taleb ve zaruriyet yalnız ikinci
fikri tercih etmeyi icab ettiğinden İntihab-ı Mebusan Kararnâmesinde mevcud olan intihab usulü vesâir esası noktalar tebdîl edilmemiştir. Yalnız intihabâtın süratle ve suhûletle icrâ ve tanzimi için bazı mevâdd-ı
kanuniye tadil edilmiştir. …Encümen-i mezkûrun tesbit etmiş olduğu esasât hükümetçe de tesbit edildiği
takdirde intihabâtın azami bir ay zarfında icrâ ve intaç-ı kâbil olacaktır.164”
Refi Cevad’ın, Alemdâr gazetesinde neşredilen “Yine İntihabât…” başlıklı makalesinde, İttihat ve
Terakki’nin yapılacak seçime girmemesi gerektiğini vurgulayarak şu bilgilere yer vermektedir:
“…Memlekette ufak tefek intihabât hazırlığı başladı. Şura-yı Saltanat’da ortaya atılan Şura-yı Millî
felan derken mesele intihab-ı mebusanına kadar geldi. Hakikaten memleketin mebusana olan ihtiyacını takdir
ve hükümete takviye edecek millî bir kuvvetin mevcudiyetinin elzem bulunduğunu biz de tasdik ediyoruz.
İcrâ edilecek olan intihabât da bittabîi hükümet, kemal-i bitaraf ile hareket edecek. Fırkalar
namzedlerini intihab ettirmek için icrâ-yı faâliyet edeceklerdir. Meşrutiyet ilan edileli bu millet tarz-ı

Refi Cevad, “İntihabâta Doğru…”, Alemdâr, 12 Haziran 1335/1919 Perşembe, Adet: 170-1480, s. 1.
“İntihabât-ı Mebusan İçin”, Alemdâr, 12 Haziran 1335/1919 Perşembe, Adet: 170-1480, s. 2.
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idaresine yakışır bir intihab görmedi. Bilfarz ilan-ı meşrutiyet akabinde İttihat ve Terakki büyük bir ekseriyet
kazandı. Memleketin o günkü ahval ve ruhiyesine göre bu bir intihab değildi.
Eğer şimdi bir intihab yapılacak olursa tam manasıyla bir intihab olmalıdır ve bittabi öyle olacaktır.
Millet meziyet gördüğü şahsiyetlere reyini verecek ve kendisini hakk-ı temsil bihakkın temsil ettirecektir.
Burada yine fırka meselesi mevzubahis oluyor. Siyasi fırkalara mühim bir vazife tertib ediyor. Gerek Hürriyet
ve İtilaf olsun gerek Sulh ve Selamet olsun intihab meselesinde maksat etrafına toplanmalıdır. Bu mukaddes
gaye İttihat ve Terakki ile çalışmış adamların intihab edilmemelerini temin etmektir. İttihat ve Terakki öyle
bir yılandır ki her şekle girer ve her yere sokulur. Bu memlekette hangi fırka, hangi kuvvet hükümferma olursa
olsun İttihat ve Terakki olmasın…165”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Sadık Bey Efendi ile Mülâkât” başlıklı metinde, Hürriyet ve İtilaf
Partisi’nin Başkanı Sadık Beyle gazetenin bir muharriri arasında gerçekleşen konuşmada seçimle ilgili olarak
şu bilgilere yer verilmektedir:
“…Muharrir -Zât-ı âlilerinin riyâset-i tahtında bir kabine teşkil edeceği doğru mudur?
-Sadık Bey Efendi -Bu rivayeti ben de işittim.
-İntihabât ne vakit yapılacaktır ve intihabâtda fırkanın vaziyeti ne olacaktır ve namzedleri kimlerden
ibaret bulunacaktır?
-Hâlihazırda fırkanın intihabâta iştirâkini münasib bulmuyorum ve fırkanın namzedlerinin tayin
edildiklerine dâir olan havadisin aslı yoktur. İntihabât hazırlıkları için taşraya tabligat icrâ edilmedi. Kanun
daha iradeye iktirân eylememiştir. Şimdilik fırkanın taşrada dört yüzü mütecaviz şubesi vardır… 166” Bu
konuşmada, Sadık Bey, Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın seçime katılmasının uygun olmadığını vurgulamıştır.
Aynı zamanda fırkanın çok güçlü olduğunu belirtmiştir.
Yine Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Bir Mülâkât” başlıklı metinde, Harbiye Nâzırı ve Maliye Nâzırı
Vekili Şevket Turgut Paşa’yla yapılan konuşmada seçimle ilgili kanun hakkında Vekiller Meclisi’nin henüz
bir düzenleme yapmadığı; fakat daha sonra bunun yapılacağı belirtilmiştir.
“…-Meclis-i Vükela İntihab Kanunu’nun ıslahıyla iştigâle başlamış mıdır?
-Daha başlanılmamıştır. Fakat kanun projesinin tedkikine (bi’t-tehir) başlanılacaktır.167”
Entente gazetesi yazarının Dâhiliye Nâzırı Ali Kemal ile yaptığı mülâkât Alemdâr gazetesinde
“Dâhiliye Nâzırı ile Mülâkât” başlığıyla yayınlanmış ve bu başlık altında “İttihatçıların Tahrikâtı ve İntihabât”
konularına yer verilmiştir.
“…Düşmanlarımızın hepsi hariçte bulunmuyor. Bizim içimizde bulunanlar da vardır. Ve daha az
tehlikeli değildirler: Bunlar İttihatçılardır.
Bunlar bulanık suda balık avlamak için her fırsattan istifade ediyorlar. Halkı heyecana getiriyorlar.
Garezlerini tatmin ve arzularını temin için Yunan işgalinden mütevellid karışıklıktan istifade etmek çarelerini
arıyorlar. Memleketin menâfîi en az alakadar oldukları bir şeydir: Yalnız menfat-ı şahsiye onları da sevk
ediyor.
…İttihatçılar Karesi ve Balıkesir’de aynı sûretle çeteler vücûda getirmişti. Bu çetelerin kısmen
hakkından geldik. İzmit havalisi kemalen tathir edilmişti: Karesi cihetinden aynı sûretle harekete
hazırlandığımız sırada bu münasebetsiz İzmir Hadisesi zuhur etti. Vukûa getirdiği vaziyet-i meşevveşe-yi tabîi
İttihatçıların şüpheli hareketine yeni bir inkişâf verdi. …Her şeyden evvel paraları vardır. Giderken
hükümetin hazinesini tamamıyla bomboş bırakmışlardır. Fakat komitenin kasası dolu idi. Bu kasada (700000)
bin lira vardı. Bu meblağ gaib olmamış ve bugün meş’ûm bir propaganda için sarf olunmakta bulunmuştur.
Ve itiraf edilen bu menâbin yanında daha az itiraf edilebilir azim servetler vardır. Bu servetler harb
esnasındaki gaspların neticesidir. Hâsılı her şeyin intizamını haleldâr eden onlar yalnız bir şeyi hall-i
intizamında tutmuşlardır. Bu da kendi teşkilatlarıdır. Bu teşkilata karşı hükümet hâlihazırda kısmen mağlub
olmuştur…”
Refi Cevad, “Yine İntihabât…”, Alemdâr, 18 Haziran 1335/1919 Çarşamba, Adet: 176-1486, s. 1.
“Sadık Bey Efendi ile Mülâkât”, Alemdâr, 23 Haziran 1335/1919 Pazartesi, Adet: 182-1492, s. 1.
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“Bir Mülâkât”, Alemdâr, 25 Haziran 1335/1919 Çarşamba, Adet: 184-1494, s. 1.
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“Şimdilik faâliyetimiz intizam temin ve sükûnu telkin etmeye mâtufdur. İğtişaş tezyid edecek her şeyden
çekinmeyi vazife addediyoruz. İşte bilhassa bu sebepten dolayı yeni bir emre kadar intihabâtı tatbik etmek
daha faideli olacağına şahsen itminan hâsıl etmiş midir? Efkâr-ı umûmiyyeyi teheyyüc için dâhildeki düşmana
hiçbir fırsat vermeyelim.
1-Çünkü onlar (İttihatçılar) hâlihazırdaki bir intihab mücadelesi açılırsa buna çalışmaktan geri
durmayacaklardır.
Hâsılı pek çok esbâbdan dolayı bu intihabât hâlihazırda gayr-ı mümkündür.
2-Çünkü memleketin bir kısmı taht-ı işgaldedir.
3-Çünkü Hristiyanlar bu intihabâta iştirâk edecek gibi görünmüyorlar.
4-Çünkü bazı vilâyetlerimizin talii ne olacağını bilmiyoruz ve nihayet bir kelimede milletin arzularını
cidden temsil edecek sûrette kemal-i serbestî ile bi-tarafane bir Meclis-i Millî intihab ettirmek için maddeten
imkân yoktur. Hâlihazırda en elzem olan vazifesi tekrar ederim, memlekette sükûn ve intizam muhâfaza
etmekdir.168” Ali Kemal, İttihatçıların memleketi terk ettiklerinde ellerinde 700.000 bin lira para olduğunu bu
sayede çeteler teşkil ettiklerini vurgulamıştır. Memlekette herhangi olumsuz bir durum zuhur ettiğinde
İttihatçıların derhal bu durumu fırsata çevirdiklerini belirtmiş ve dâhilde en büyük düşmanın İttihatçılar
olduğunu söylemiştir. İttihatçıların seçimleri kazanacağından endişe ettiğinden dolayı bazı gerekçeler
göstererek seçimlerin yapılmasının imkânsız olduğunu savunmuştur.
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât” başlıklı metinde, “Ali Kemal Bey’in, vaka-yı istifasına
müteakib intihabâtın icrâasına mani kalmadığına yakında intihabâta mübâşeret edileceği kabine erkânından
bir zatın vukû bulan ifadesinden anlaşılmıştır.169” Fakat Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Ali Kemal Bey Ne
Diyor?” başlıklı metinde, “…Dâhiliye Nâzırı Ali Kemal Bey, bugünkü şerâit dâiresinde intihabât icrâasının
imkân hâricinde olacağı fikrini dermeyân eylemiştir…170” Yine Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Mebus-ı
İntihabât Meselesi” başlıklı metinde, “Mebusan-ı intihabât hakkındaki lâyiha-i kanuniye Meclis-i Vükelâ’da
dünkü gün dahi mevki-i müzâkereye konulmuş ve lehinde ekseriyet hâsıl olmuş ise de o sırada intihabâtın
icrâasına Şeyhülislâm Efendi Hazretleri ile Adliye Nâzırı taraftar olmaması hesabıyla mesele bir neticeye
rabt edilemeyerek haliyle ne olduğu mevsukan müstahberdir.171”
Alemdâr Gazetesinde yayınlanan “İntihabât Hazırlıkları” başlıklı metinde ise, “Heyet-i Vükelâca
evvelce ittihaz olunan karar mûcibince icrâ olunacak intihabât tasrîh-i Heyet-i Cedide-i Vükelâ’nın
mukarrerât-ı cümlesinden olduğu ve Dâhiliye Nezâretince istihzarat başlandığı haber alınmıştır.172” Yeni
Hükümet göreve başladığı zaman vekillerin çoğunluğunun seçim istediği anlaşılmaktadır. Yine Alemdâr
gazetesinde yayınlanan “İntihabât” başlıklı metinde, “Yeni kabine derhal intihabâtın icrâasına karar
vermiştir. Dün Dâhiliye Nâzırı Adil Bey Efendi, intihabâtın sûret-i icrâasına dâir evvelki kabine zamanında
cereyan eden muâmelât dosyasının buldurularak kendisine ârâ eylemeleri zımnında memureyn-i lâzımeye
emir vermiş ise de bu bâbdaki evrakın bulunmadığı ve bu hususa aid birkaç parça müsveddenin müşârünileyhe
takdim edildiği ve evrak-ı mezkûrenin tedkikiyle bir projenin sûratle tanzim olunarak birkaç güne kadar
intihabâta başlanılacağı müstahberdir.173”
Refi Cevad, Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât” başlıklı makalesinde,
“…Dâhilliye Nâzır-ı Cedidi Adil Bey Efendi, esna-ı mülâkâtımızda da beyan buyurdular. “Hükümet
yakında intihabâtı mutlaka yapacaktır! Milleti memnun edecek mahiyette bir sözdür. Yalnız bizi hayrete
düşüren cihet tarz-ı idaremiz bir fevkalâdelik görmekliğimizdir. İntihabı tabiyetiyle icrâ edilecek idaremiz
meşrutiyet-i idare değil mi?... Belki medeni memleketlere has olan adamakıllı bir intihabât ile teşkil edilecek
kuva-yı şerrîye bizi bu badireden kurtarır…174”
“Dâhiliye Nâzırı ile Mülâkât”, Alemdâr, 26 Haziran 1335/1919 Perşembe, Adet: 185-1495, s. 2.
“İntihabât” Alemdâr, 30 Haziran 1335/1919 Pazartesi, Adet: 189-1499, s. 2.
170
“Ali Kemal Bey Ne Diyor?”, Alemdâr, 3 Temmuz 1335/1919 Perşembe, Adet: 190-1500, s. 2.
171
“Mebus İntihabât Meselesi”, Alemdâr, 12 Temmuz 1335/1919 Cumartesi, Adet: 199-1509, s. 1.
172
“İntihabât Hazırlıkları”, Alemdâr, 22 Temmuz 1335/1919 Salı, Adet: 119-1519, s. 1.
173
“İntihabât”, Alemdâr, 23 Temmuz 1335/1919 Çarşamba, Adet: 120-1520, s. 1.
174
Refi Cevad, “İntihabât”, Alemdâr, 26 Temmuz 1335/1919 Cumartesi, Adet: 123-1523, s. 1.
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Yine Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât” başlıklı metinde, “Dâhiliye Nâzır-ı Muhteremi Adil
Bey Efendi Hazretleri, dün akşamki Meclis-i Vükelâ’da intihabât meselesini mevzubahis eylemiş ve derhal
intihabâta başlanması zımnında vilâyete telgraflar keşidesine Meclis-i Vükelâ’nın kararını istihsâl
eylemiştir…175”
Refi Cevad, Alemdâr Gazetesinde yayınlanan “İntihab” başlıklı makalesinde, Hükümetten taleb edilen
şeyin, seçimlerin tarafsız yürütülmesi, açık veya gizli hiçbir gücün müdahalesi olmadan yapılması gerektiğini
vurgulamıştır.
“…Kendileri de (İttihatçılar) ellerinde bulundurdukları vesait-i maddîyenin sarfiyyât-ı mebzulesi
sayesinde nâil-i emel olmaya bin can ile gayret eyleyeceklerdir. Bu adamların mahiyet-i hakikiyeleri, vatan
ve milletle alakalarının derecesi tekmil âlem nazarında sabit olduğundan intihabât-ı umûmiyye vesilesiyle
çevirmek isteyecekleri fesad dolaplarından şu zavallı millet masun bulundurarak intihabât olunacak zevat-ı
kemal-i bi-taraf ile intihab ettirmeye ve hafi celi hiçbir kuvvet tarafından müdahale ettirmemek hükümetin en
büyük vazife-i vataniyesidir. Şimdiki halde Ferit Paşa Kabinesi’nden ve bilhassa Dâhiliye Nâzırı
Beyefendi’den temennî ettiğimiz şey bundan ibarettir.176”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât-ı Müteallik” başlıklı metinde, “Dâhiliye Nezâreti’nden
mebusan intihabâtının icrâası hakkında Vilâyete yapılan ikinci bir tamimde intihabâtda memureynin hiçbir
fırkaya alet olmaması ve ahalinin reyini sırf kendi arzu ve ictihâdı dâhilinde istimâl eylemesi hususunda
serbest bırakılması işâr ve fırka tarafgirliği yapacak ve ahalinin ictihat-ı zatiyesine mani olmaya çalışacak
memureynin her ne rütbede olursa olsun şiddetle tecziye edileceğinin tebliğ kılındığı müstahberdir. İşgal
altında bulunan mahallerden de intihabâtın icrâ kılınacağı ve intihabâtın mümkün olduğu kadar sûratle
icrâasına hükümetçe teşebbüs edilmiş ise de bunun la-akıl iki mâhi kadar ancak hitam bulabileceği ve neticei intihabâtda ekseriyet bi-tarafların ihraz edeceği kanaati hâsıl olduğu müstahberdir.177” Fakat Alemdâr
gazetesinde yayınlanan “Sulh ve Selamet” başlıklı haberde, “Sulh ve Selamet Fırkası hükümetin “İntihabât
istihzaratında bulununuz.” emrinin “İntihab yapınız.” demek olmadığından ve İntihabât Kanunu’nun tadil
olunup olunmayacağı hükümetçe meşkûk bırakıldığından henüz bu hususta bir şey yapılmamaktadır.178” Bu
haberde, seçimlerin yapılıp yapılmayacağı hususunun henüz netleşmediği haberi verilmektedir. Alemdâr
gazetesinin, Moniteur gazetesinden aldığı “İntihabât Etrafında” başlıklı habere göre, “İstisal ettiğimiz
mâlûmata nazarân Aydın vilâyeti dâhilinde intihabâtın icrâası mümkün olmayacaktır. Bu hususta memureyni Osmanîye’ye tebliğ edilmiş olduğu haber veriliyor. Diğer taraftan vilâyetlerden her gün Dâhiliye
Nezâreti’ne varid olan telgrafnâmelerden anlaşıldığına göre bazı vilâyetlerde intihabât icrâ olunabilmesi
imkân hâricindedir.179” Fakat Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Tahkikat Heyeti Karahisar’da” başlıklı
metinde, İnceleme Heyetleri’nden Süleyman Şefik Paşa ile Defter-i Hakanî Emini Yusuf Ziya Bey’den oluşan
heyetin Afyon’da eşrafla bir toplantı yaptıklarından bahsedilmiştir. Metinde: “…Paşa-yı müşârünileyh sözüne
şöyle devam etmiştir: “Önümüzdeki Meclis-i Mebusan intihabâtında hükümet intihabâtı her türlü
müdahaleden azade bir sûrette icrâasını temin edecektir. Bugünkü kabine fırkacı zevattan olmayıp devletçi
adamlar olduğundan intihabâtın devletin hükümet müdehalesinden azade kalacağı şüphesizdir.
Hükümet bu hususta intihabât komiserleri tayin ederek memurların ve fırkaların müdahalesini men
edecektir. Millet şimdiye kadar mebus intihab etmemiştir. İttihat ve Terakki mebusları kulübleri vâsıtasıyla
tayin ederek göndermiş menfaatçi ve el kaldırıcı mebuslar yüzünden memleket işte bugünkü felakete maruz
kalmıştı.
Bu defa gözümüzü açarak mebusları her türlü ihtirasât-ı şahsiye ve fırka mübarezesinin fevkinde
olarak memleketin hukukunu bihakkın müdâfaa edebilecek lekesiz erbab-ı iktidardan fırkacı olmayanlardan

“İntihabât”, Alemdâr, 28 Temmuz 1335/1919 Pazartesi, Adet: 125-1525, s. 1.
“İntihabât”, Alemdâr, 29 Temmuz 1335/1919 Salı, Adet: 126-1526, s. 1.
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“İntihabât-ı Müteallik”, Alemdâr, 29 Temmuz 1335/1919 Salı, Adet: 126-1526, s. 1.
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“Sulh ve Selamet”, Alemdâr, 30 Temmuz 1335/1919 Çarşamba, Adet: 127-1527, s. 1.
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“İntihabât Etrafında”, Alemdâr, 8 Ağustos 1335/1919 Cuma, Adet: 136-1536, s. 2.
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intihab etmeye çalışması milletin en mühim vazifesidir. Memleketi kurtarmak için bütün ahalinin makâm-ı
saltanat ve hilâfet etrafında toplanarak müttehiden hareket etmesi elzemdir...180”
Yine Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Heyet Erkânıyla Bir Mülâkât” başlıklı metinde, “İkaz” gazetesi
yazarlarının heyetle (Süleyman Şefik Paşa ile Ziya Bey) yaptığı mülâkâta yer verilmiştir. “…Mustafa Kemal
Paşa’nın hareketi ve Millî Kongre’nin ictimâ-yı daveti için vukû bulan teşebüssatı nasıl buluyorsunuz?
Mustafa Kemal Paşa’nın hareketini iyi bulmam. Bugün en çok ittihat edeceğimiz ve makâm-ı saltanat
ve hilâfetin etrafında toplanacağımız bir gündür. Bu gibi haller korkarım memleketin bad-ı felaketi olur. Hem
bu Millî Kongre’ye ne lüzum var, işte hükümet Meclis-i Mebusan intihabâtının icrâasını emr etmiştir ve
katiyyen müdahale etmemeye karar vermiştir. Hükümet-i hazıra hatt-ı hümâyunda da görüldüğü üzere hiçbir
fırkaya mensup olmayan devletçi zevattandır. Ahali hukukunu muhâfaza ve siyânet edici mebuslarını intihab
edecek olursa memleket için daha nâfidir. Heyet-i millîyeler umûmî hareketlerinden ictinab eylemelidir. Zira
pek tehlikeli bir oyundur…181” Bu metinde, Mebusan Meclisi toplanacağı için Sivas Kongresi’nin gereksiz
olduğu vurgulanmıştır. Müdâfaa-i Hukuk Hareketi’nin ülke çapında yayılmasının engellemeye çalışıldığı
anlaşılmaktadır.
Alemdâr gazetesinde neşredilen “Mebusan İntihabâtı” başlıklı metinde, “Hükümetin ilan ettiği şerâit
dâhilinde mebusan intihabâtının icrâası kâbil olmadığı hakkında Vilâyet ve evliye-i mustakilenin bazısından
vâki olan işârın nazar-ı dikkate alındığı ve intihabâtın ona göre icrâası hususu için bazı tedâbir ittihazı tekrar
ettiği mustahberdir.182” Alemdâr gazetesinin 7 Eylül 1919 tarihli sayısında ise, Dâhiliye Nâzırı Adil Bey,
seçimlerin hemen yapılıp milletin tamamını temsil edecek bir meclisin kurulmasının gerekli olduğunu
söylemiştir. Adil Bey, vilâyetlerde işlemlerin doğru bir şekilde yürümesi için vilâyetlere müfettiş
göndereceğini belirtmiştir183.
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Şerif Paşa Hazretleriyle Yapılan Mülâkât” başlıklı metinde,
Dâhiliye Nâzırı Şerif Paşa intihabât hakkında sorulan soruları şu şekilde cevaplamıştır: “…İntihabât için ne
düşünülüyor: İntihabât yine eski kanun mûcibince mi yoksa yeni bir kanun ile mi yapılacak? İntihabâtın tasrîh
için vilâyete telgraflarla emir verdim. Tabîi eski intihab kanunu mûcibince hareket edilecektir. İleride eğer
icab ederse intihabât kanunu da tadil edilebilir…184”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât Mücadelesi Başlıyor” başlıklı metinde, Heyet-i
Vükela’nınn yaptığı toplantıda daha önce eski Nâfia Nâzırı Ferit Paşa’nın başkanlığındaki komisyon
tarafından düzenlenen kararnâme incelenmiş ve uygun görüldüğü belirtilmiştir. Artık seçim mücadelesinin
başladığı vurgulanmıştır.
“…1-İş bu kararnâme mûcibince İntihabâtın icrâasına mübâşeret için vukû bulacak tebliğ tarihinden
itibaren nihayet 15 gün zarfında merr-i intihab-ı Mebusan Kararnâmesi’nin 11. maddesine tevfikan hakk-ı
intihab-ı hâiz her Osmanlı tezkere-i Osmanîyesi’ne hâmilen müntehab-ı sâni intihabât için mensub olduğu
şube-i intihabîyeye davet olunacaktır. Yine mezkûr kararnâmenin 27. maddesine tevfikan ilan olunacak yevmi ictimâda isbat-ı vücûd eden müntehablar ikinci derecede müntehabların intihabına başlayacaklardır.
2-Her şube-yi intihabîyenin ikinci derece müntehibleri adedi ile devâir-i intihabîyenin mebusları adedi
en son intihabattaki müntehab-ı sâni ve mebuslar miktarının adedidir.
3-Müntehablar nâhiye merkezlerine vürûdlarında atik-i İntihab-ı Mebusan Kararnâmesi’nde
gösterilen heyet-i mahsusa-yı tezkere-i Osmanîyelerini ârâ etmeye mecburdurlar tezkerelerini ârâ edenler
beldelerine heyetce verilecek muhtevi pusularlara reylerini tahrir ve sandığa vazederler. Müntehablar pusula
kodunu müteakib ârâ ettikleri tezkereler heyetce damgalanır, isimleri madde-i âtîyede gösterilen deftere
kaydolunur.
4-Şubelere memur olan heyetler rey veren müntehabların isimleri mübeyyin bir defter tutmaya ve bu
defteri müntehab-ı sâniler intihabı müteakib hükümet-i mahallîyeye tevdi eylemeye mecburdur.
“Tahkikat Heyeti Karahisar’da”, Alemdâr, 9 Ağustos, 1335/1919 Cumartesi, Adet: 137-1537, s. 1.
“Heyet Erkânıyla Bir Mülâkât”, Alemdâr, 9 Ağustos, 1335/1919 Cumartesi, Adet: 137-1537, s. 1.
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“Mebusan İntihabâtı”, Alemdâr, 15 Ağustos, 1335/1919 Cuma, Adet: 143-1543, s. 1.
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Alemdâr, 7 Eylül, 1335/1919 Pazar, Adet: 166-1566, s. 1.
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“Şerif Paşa Hazretleriyle Yapılan Mülâkât”, Alemdâr, 3 Ekim, 1335/1919 Cumartesi, Adet: 293-2593, s. 1.
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5-Bir kazaya merbût şubat-ı intihabîyede ikinci derecede müntehab olanlar tayin ettikten sonra nihayet
5 gün zarfında bunlar mebusları intihab etmek üzere reis-i kaza olan kasabaya davet edileceklerdir.
6-Atik-i İntihab-ı Mebusan Kararnâmesi’nin iş bu mevad ile taarruz etmiş ahkâm kemakân-ı mamülün
bih olacaktır.
7-İş bu kararnâmenin ahkâmı bu defa icrâ kılınacak intihabâta münhâsırdır.
8-İş bu kararnâme tarihi neşrinin ferdasından itibaren meriyyü’l-icrâdır.
9-İş bu kararnâmenin icrâ-yı ahkâmına dâhiliye ve adliye nâzırları memurdur.185”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât Hakkında Tebligat” başlıklı yazıda, Kararnâme ile ilgili
olarak şu habere yer verilmektedir: “İntihab-ı mebusana aid olarak tanzim edilen kararnâme hemen tatbikata
başlanmak üzere Dâhiliye Nezâretince evvelki akşam umûm-u vilâyet ve müstakil mutasarıflıklara tebliğ
olunduğu…186”
Gazetenin 13 ve 14 Ekim tarihli sayılarında yeni bir komisyonun kurulduğu haberi verilmektedir.
“İntihabât-ı hüsn-ü cereyanı temin için İdare-i Umûmiyye-i Vilâyet Müdürü Nazmi ve Şehremini Muavini Râif
ve Mülkiye Müfettişlerinden Salim Beyler’den mürekkeb bir komisyon teşkil etmiştir. 187” Bu komisyon ilk
toplantısında “…İntihab-ı Mebusan Kararnâmesi tedkik eylemiştir.188”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât” ve “İntihabât Hakkındaki Talimatnâme” başlıklı
metinlerde seçim talimatnamesinin uygulanması ile ilgili olarak şu bilgilere yer verilmektedir: “Dün akşam
Dâhiliye Nâzırı Paşa Hazretleri Şehremini Muavinlerinden Râif Bey’i davet ederek intihabâtın biran evvel
icrası hakkında bazı talimat ita eylemiştir.” “İntihabâtın icrâiyesi hakkında 16 maddeden müteşekkil olarak
ihzar edilen talimatnâme Dâhiliye Nâzırı Paşa Hazretlerine takdim edilmiş ve yarınki meclis-i vükelâda tezkir
edileceği haber alınmıştır.189” Bu talimatnâme Meclis-i Vükelâ’da kabul edilmiş ve onaylanarak vilayetlere
gönderilmiştir.
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât Hazırlıkları Etrafında-Yeni Kararnâme” başlıklı metinde,
komisyon tarafından düzenlenen seçim talimatnamesinin maddeleri neşredilmiştir. Bu talimatnâmede
seçimlerin nasıl yapılacağı, kimlerin rey verme hakkına sahip olduğu, reylerin geçerli olabilmesi için rey
kullanılırken dikkat edilmesi gereken kurallar vs... gibi seçimle ilgili önemli konulara ve kararlara yer
verilmiştir.
“Madde 1-1335 senesi mebusan intihabâtına mahsus 11 muharem 1338 ve 7 Teşrin-i Evvel 1335 (7
Ekim 1919) tarihli emirnâme mûcibince intihabâtın icrâasına mübâşeret için kararnâmenin takvim-i vakayla
yevm-i neşrinin ferdası olan 1335 senesi Teşrin-i Evveli’nin 10’undan itibaren nihayet 15 gün zarfında 1293
tarihli İntihab-ı Mebusan Kararnâmesi’nin (10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39) uncu maddelerinde
muharrer muamelât ifâ u ikmal ve yevm-i ictimâ tayin edilecektir.
Madde 2-Yevm-i ictimâda tezkere-i Osmanîyesini ibrâz eden her Osmanlının zîrde 4. maddede
muharrer hakk-ı intihab-ı hâiz olduğu imam, papaz, haham ve heyet-i ihtiyariyelerle sâir icab edenlerden bitahkik anlaşıldıktan ve evsafıyla ismi defter-i mahsusasına kaydedildikden sonra yedine Heyet-i Teftişiyye’nin
mührüyle mahtum pusulalardan bir adedi verilip nahiye veya mahallesi içinde intihab-ı sâbıkda ne mikdar
müntehab-ı sâni intihab edilmiş ise emniyet ettiği kesandan o kadarının isimlerini pusulasına yazacağı ve
yazısı olmayanlar emniyet ettiği adama yazdıracağı ve şayed pusulada müntehab-ı sâni olacak mikdardan
ziyade isim yazar ise yazdığı isimlerin ibtidâsından başlanıp sıra ile ikinci derecede müntehip olmak için taleb
olunan miktarı kaydolunarak ziyadesi ke-en lem yekün hükmünde tutulacağı ve ikinci derece müntehab
olacakların adedinden daha az isim yazarsa yazdığı isimlerin kabul ve kaydolunacağı ve eğer bir nahiyede
ikinci derecede üç müntehab olmak lazım gelirken pusulasının üstüne bir adamın ismini üç defa yazarsa yalnız
bir isim itibar edileceği veya isimler okunmaz sûrette ise ke-en lem yekün hükümünde bulunacağı ve yoksa
imza vazedileceği mümkün mertebe tefhim olunacak ve pusulanın tevdiini müteakib tezkerenin zuhuru damga
“İntihabât Mücadelesi Başlıyor”, Alemdâr, 9 Ekim 1335/1919 Perşembe, Adet: 298-2598, s. 1.
“İntihabât Hakkında Tebligat”, Alemdâr, 10 Ekim 1335/1919 Cuma, Adet: 299-2599, s. 1.
187
“Yeni Bir Komisyon”, Alemdâr, 13 Ekim 1335/1919 Pazartesi, Adet: 302-2602, s. 1.
188
“ İntihabât Komisyonunun İlk İctimâı”, Alemdâr, 14 Ekim 1335/1919 Salı, Adet: 303-2603, s. 1.
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“İntihabât ve İntihabât Hakkındaki Talimatnâme”, Alemdâr, 17 Ekim 1335/1919 Cuma, Adet: 306-2606, s. 1.
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olunacak gibi pusulaların sandığa ilgasından sonra da hakk-ı intihab istimâl edildiğini Müşir-i Tezkere-i
Osmanîye’yi bir işaret-i mahsusa vazolunacaktır.
Madde 3-1293 tarihli Mebusan-ı Kararnâmesi’nin 34. maddesi mûcibince pusulaların sandığa
vazından akdem imam ve papaz ve haham tarafından zât-ı hazret-i padişahîyenin duayı ömr şevket-i
şâhâneleri kırâat edilecektir.
Madde 4-1293 tarihli Mebusan-ı Kararnâmesi’nin 11. maddesinde muharrer olduğu vecihle 25 yaşına
ikmal etmeyen ve hukuk-ı medeniyeden sâkıt bulunan ve tabiiyet-i ecnebiyede veya o iddiada bulunan veya
mevkiten hidmet-i ecnebiye imtiyazına hâiz bulunan veya nizâmen iflas ile mahkûm olub iâde-i itibar etmemiş
veya mehcuriyyetine hâkim lahik olup da hacizden kurtulamamış olanlar veya doğrudan doğruya devlete az
çok vergi vermeyenler intihab hakkından sâkıttır. Müntehib-i sâniler ile mebusların vergi ile mükellefiyetleri
meşruti değildir. Emlak ve temti vergileri gibi Âşar ve Ağnam rüsûmu ve tarîk bedeli vergiden maduddur. Bu
madde mûcibince intihabtan sâkıt olanların isimleri intihab defterine kaydedilmeyecektir.
Madde 5-Müntehab-ı sânilerin sûret ve kifayyet-i intihabları ve ârânın tasnifi ve sandıkların
muhâfazası ve intihab mazbatalarının tanzim ve tahriri gibi hususat salifüz-zikr 1293 tarihli İntihab-ı
Mebusan Kararnâmesi’nin 19, 22, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 üncü maddelerinde muharrer
usul ve kaideye tevfikan icrâ olunur.
Madde 6-Mevadd-ı sâlife ahkâmına tevfikan intihab edilen müntehab-ı sâniler intihablarının hitam
tarihinden itibaren nihayet 5 gün zarfında mebusları intihab etmek üzere reis-i kaza olan kasabaya davet
edilerek mezkûr 1293 tarihli kararnâmenin 17, 45, 46, 47, 48, 49, 50 inci maddeleri ahkâmına tevfikan
mebuslar intihab edilecek ve bu mâlûmatın hitamına müteakib 51, 52, 53, 54, 55, 56 ıncı maddelerde beyan u
ârâ edilen muamelât ifâ olunacakdır.
Madde 7-Heyet-i Teftişiyye varaka-yı mahsusalar ile intihab olunacak mebusanın miktarını ilan
edecektir.
Madde 8-1293 tarihli Mebusan Kararnâmesi’nin defâtir-i intihabının tanzim ve tashihine ve bunlara
aid muâmelâtın ibkâsına ve müntehab-ı sânilerin miktarına müteallik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
21, 23, 58, 59, 60, 61 inci maddeleri ahkâmı iş bu 1335 senesi intihabında nazar-ı itibara alınmayacak ve bu
mevadda bahsolunan defterler yerine bâlâda ikinci maddede gösterildiği vecihle biri müntehab olanların
evsâf ve esamisini ve diğeri müntehab-ı sânilere aid mezabıt-ı intihabîyeye kayd-ı mahsus olmak üzere yalnız
iki defter tutulacaktır.
Madde 9-Meclis-i mahsusa Vükelâ’nın 18 Eylül 1324 tarihli kararında musarrah olduğu vecihle
intihâbâta müteallik muamelatın icra ve ikmali için kurâ ve nevahiye igramları icab eden memurîn ve ketebeye
verilecek ücûrâtın evvel-emirde kaza veyahut Liva Meclis İdarelerince miktarları takdir ve tayin olarak
verilecek mazbata üzerine iş bu ücûrât varirâdât-ı belediyyesi müsâid olan yerlerde mahalleri dâire-i
belediyyesi sandığından ve vâridâtı belediyyesi müsâid veyahut mevcut olmayan yerlerde dahi mahalleri mal
sandıklarından itâ edilecektir.
Madde 10-Müntehab sâniler evsaf-ı matlubeye hâiz her Osmanlı mebusu intihab edebilirler. Ancak bir
kimse üçten ziyade dâire-i intihabîyede namzedliğini vazedemez. Namzedler ya resmen bil-merci’e
namzedliklerini kaydettireceklerdir. Veyahud mebusluğa ehil olduklarını musaddak-ı intihaba salih
olanlardan lâ-akall 300 kişiye bir varaka tahtim ettirerek bilvâsıta tebliğ edeceklerdir. Mebusluğa
namzedliğini vazeden zevat bilfiil hidmet-i devlet bulunan memureyn Heyet-i Teftişeyye’ye giremez.
Madde 11-Bâlâda zikrolunan kararnâmenin 39. maddesi hükmüne tevfikan Heyet-i Teftişîyye’nin
tensibi ile icab eden mahallerde muvakkat şubat-ı intihabîye teşkil edilecektir.
Madde 12-Berrî ve bahrî erkân ve ümerâ ve zabıtan ile küçük zabıtan ve jandarma ümerâ ve zabıtan
ve efrâdının ve rütbe-i askeriyeye hâiz ve o üniformayı lâbis bilcümle mensubeyn-i askeriyenin hidmet-i
askeriyede bulundukları müddetçe gerek müntehab-ı evvel ve gerek müntehab-ı sâni sıfatıyla hakk-ı
intihablarını istimâl edemeyecekleri 25 Eylül 328 tarihli kanun-ı muvakkat iktizâsından olub bu gibiler
intihaba idhâl edilmeyecek ve yalnız ordu hidmetinde bulunmayan bilumûm münekkideyn-i berrîye ve bahrîye
ve silâhaltında bulunmayan ihtiyat zabitânı ve efrâdı ile efrâd-ı redife-yi müstehkiza hakk-ı intihablarını
istimâl edebileceklerdir.
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Madde 13-Memureynden olan müntehab-ı evvellerin müntehab-ı sâniler için rey verecekleri gün
vazifeleri başına geç gelmelerine müsâade edilecektir.
Madde 14-Heyet-i Teftişîyye 1293 tarihli İntihab-ı Mebusan Kararnâmesi’nin 10’nuncu maddesi
mûcibince meclis-i idarenin aza-yı müntehabesiyle meclis-i belediyye iktizâsından terkib olunacaktır.
Muâmelât-ı intihabîyeye tedkik ve takib etmek üzere Dersaâdet için mukteza-yı Heyet-i Teftişîyye Meclis-i
Vükelâ kararına müsteniden 324 senesi intihabât icrâ edildiği vecihle Meclis-i İdare-i Vilâyet aza-yı
müntahbesiyle elyevm şehir emaneti şubat-ı idaresinde intihabât ile meşgul olan intihabât encümenleri
azasından kanun tayin ettiği miktarın şehir emanetince terfik sûretiyle teşkil olunacak ve bir şube-i idare
dâhilinde cemiyet-i umûmiyyeyi azalığına müteallik intihabın intâcına müteakib iş bu aza-yı müntehabı Heyeti Teftişîyye alınarak intihab encümenlerinden vekilen alınmış olan aza-yı muvakkatanın vekâletlerine nihayet
verilecektir. Taşralardan meclis belediyyesi henüz teşkil etmeyip daima Belediyye Encümenleri müteşekkil
bulunan yerlerde Heyet-i Teftişiyyelerdir Dersaâdette yapıldığı vechle belediyye intihabâtının intâcına kadar
iş bu belediyye encümenleri azasından teşkil olunarak intihabât-ı belediyyenin intâcından sonra yine
vekâleten alınmış olan iş bu aza-yı muvakkatanın vekâletlerine nihayet verilecek ve belediyye encümenleri
teşkil etmemiş bulunan yerlerde de Heyet-i Teftişiyyeler yalnız meclis-i idare aza-yı fennîyesinden teşkil
kılınacakdır.
Madde 15-Mebusan intihabında muhâlif-i kanun-ı muâmelâtta bulunanlar hakkında 1293 tarihli
kararnâmenin 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 inci maddelerinde muharrer mücazat tatbik
edilir ve bu muâmelâttan bir seneye kadar hapis müstelzim olanlar kaza ve bir seneden ziyade hapis icab
edenler livâ-yı mahkeme-i adliyemize rivayet olunur.190”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât Erafında-Esad Paşa ile Mülâkât” başlıklı metinde,
gazetenin muharriri ile Millî Kongre Başkanı Esad Paşa arasında gerçekleşen mülâkât ile seçim komisyonu
üyeleri ve bağlı oldukları partiler hakkında şu bilgilere yer verilmektedir:
“…Muharrirmiz -Paşa Hazretleri; Millî Kongre’nin intihabâtında ne gibi bir vazife deruhde eylediği
hakkında mâlûmat verir misiniz?
-Millî Kongre’nin vazifesi, her şeyden evvel muayyen bir program tahtında daima hedefi ittihaz ettiği
menâfi-yi vataniyeyi temin etmek ve hükümete zahir olarak vatanın selamet ve saadeti hususunda elbirliğiyle
çalışmak yollarını göstermektir. Şimdiye kadar zannederim ki bunu isbat ettik. Muzır propagandalara karşı
hak ve hakikati isbat etmek için muhtelif lisanlarda neşriyatta bulunduk, kendi hak ve hukukumuzu müdâfaa
ettik.
Şimdiki vazifemize gelince bilirsiniz ki halkımız intihabâtta henüz acemidir. Muhtelif cereyanlar var.
Bunları irşâd etmek lazımdır. Bunun üzerine fırka-i siyasiyelerden gönderilen ikişer murahhasla tahsil-i
intihabât komisyonu teşekkül etti. Komisyon da işe başlamadan evvel karar virildi: İntihabâtda matlub olan
menâfi-yi umûmiyye vazifeyi temin için fırkacılık gayreti olmayacak ancak Meclis-i Mebusan’a gelecek
vükela-i milleti akit ve ehliyet ve kâbile-yi intihabiyesi olanlardan intihab edecektir. Komisyonun vazifesine
gelince komisyon intihabâtda sahib-i rey olanları hiçbir kayd u şarta tabi bulundurmayacaktır. Herkes
tamamıyla serbesttir.
-Millî Kongre, intihabât hakkında Kuva-yı Millîye rüesâsı ile muhâbere ediyordu?
-Hayır, efendim.
-Millî Kongre azalığında mefsuh İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden kimler vardır?
-Hayır, Hiç kimse yoktur.
-Millî Kongre’nin fırkalara karşı almış olduğu vaziyet neden ibarettir?
-Evvelce söylediğim gibi her fırkanın murahhasları vardır. Dermeyân edilen fikirler komisyon azası
arasında münakaşa edilir. Ve ekseriyetle kabul edilir. Yoksa doğrudan doğruya kongrenin fırkalar üzerinde
bir tesiri yoktur…”
“Millî Kongre namına: Esad Paşa (Reis)
Millî Ahrar namına: Mahir Sait Bey
“İntihabât Hazırlıkları Etrafında-Yeni Kararnâme”, Alemdâr, 20 Ekim 1335/1919 Pazartesi, Adet: 309-2609, s. 1.
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Sulh ve Selamet namına: Ferit Paşa, Mustafa Arif Bey
Hürriyet ve İtilaf namına: Zeynelabidin Bey
Sosyal Demokrat namına: Doktor Rıza Bey
Vahdet-i Millîye namına: Âyândan Hilmi Bey Efeni ile Cemil Paşa Aza Hamit Bey
Çiftciler Fırkası namına: Reşit Safvet Bey, Doktor Mustafa Hulusi Bey
Bunlardan maada İktisad fırkası ile sâir fırak-ı siyasiyeden birkaç aza dahi bulunmaktadır.191”
Alemdâr gazetesinde neşredilen “Bu Günün Tedkike Şâyan Meseleleri” başlıklı metinde, Hareket-i
Millîye’nin amacından bahsedilmiş ve Heyet-i Temsiliye’nin yapılacak seçimlere müdahale etmeyeceği
belirtilmiştir. Ayrıca memleketteki her ahlak sahibi kişiler gibi bu harekete katılanların da seçme ve seçilme
hakkının olduğu belirtilmiştir.
“…Şu halde Hareket-i Millîye’nin yegâne saik-i hâriciye karşı Türklerin ve Türklüğün elan millî bir
mevcudiyet sahibi olduğunu göstermek ve reis-i kâra menâfi-yi millîyeye daha ziyade azim ve faâliyetle
müdâfaa edecek bir hükümet getirip intihabât-ı tacil ile mukadderat-ı millet biran evvel milletin kendi eline
teslim eylemek olmak icab eder. Teşkilat-ı Millîye bu gayeyi fiilen istihsâl eylemiştir… Mustafa Kemal
Paşa’nın, dünkü Yenigün’de münderic beyânatında bazı tafsilât var, diyor ki “Cemiyetimiz bir fırka-i siyasiye
değildi. Bu sebeble intihabât esnasında ne âle’l-umûm cemiyetin ve ne de âle’l-husus Heyet-i Temsiliye’nin
doğrudan doğruya hiçbir faâliyet ve müdahalesi olmayacaktır. Bu sebeble bu meselede bizi tertip eden vazife
hukuk-ı medeniyeden müstefid olan evlad-ı vatandan her ferde müterettib vazife-i millîyenin aynıdır.
Bu hususda müşârünileyhi takdir etmemek kâbil değildir. Bittabi haluk-u medeniyesine sahib olan her
ferd gibi Hareket-i Millîye’ye iştirâk edenlerde serbestçe mebus intihab ederler ve olunabilirler. Sonra
Hareket-i Millîye’nin gayesi irade-i millîyeyi tecelli ettirmek olduğuna göre milletin rey ve fikrini izhar
etmesine velev hayırhâhâne-yi irşâdkârâne bir sûrette olsa bile hiçbir tesir ve müdahalede bulunmaması gayet
tabîi bir şeydir…192”
Mustafa Tahsin, Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Gözümüzü Açalım” başlıklı metinde şu bilgilere
yer vermektedir: “…Evet, Kuva-yı Millîyeye’nin içyüzü müdhiştir… Bir hizb-i kalîlin siyaset-i sâbıkasını sadr
etmekteki maksadın neden ibaret olduğunu bunu okuyanlardan hepsi anladı. Biz, Hareket-i Millîye’nin
başında memleketin eşraf-ı müttehizanından kimseler bulunmasını isterdik. Yoksa henüz kendi hesab ve
siyasetlerine bakılmamış memurlarımız ve zabıtlarımız bu işe girmemeli idi! Hareket-i Millîye’nin rüesâsı
acaba ne gibi kanunsuz bir hareketi ileri sürerek böyle Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti
unvanıyla bir cemiyet teşkil ettiler? Ekseriyesi zâbit olduğu halde neden meydan-ı siyasete atıldılar. İzmir
Meselesi’nden mi? Hayır, bu hükümet-i sâbıkanın İttihat çapulcularına açtığı mücâhedenin neticesidir…193”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Nihayet Beklenilen Cevab Geldi” başlıklı metinde ise:
“Mustafa Kemal Paşa, İttihatçıların intihabâta iştirâk ettirilmemelerini isteyen Millî Kongre’ye
verdiği cevapta fiilen İttihatçıların hareketine muhâlefetin tam bir bitaraflığı mehil olacağını söylüyor.
Fikrimizce İttihatçılara muhâlefet bir fırka işi değil bir vatan ve millet işidir.
Sivas’dan:
Cevap 8 /335 namına imza buyurduğunuz altmış kadar cemiyetler, Millî Ahrar, Sulh ve Selameti
Osmanîye, Ahali-yi İktisâd ve Sosyalist birliği siyasi fırkalara intihab-ı mebusan ve mukadderat-ı millet ve
memleketi bihakkın tahlise matuf tevaggullerinden dolayı takdim-i şükran eyleriz. Şayiat-ı mütevâtire üzerine
serdine lüzum gördüğünüz mütelaât bizce de pek ziyade şâyân-ı ehemmiyet görülmüştür. Bu gibi tevâtürlerin
sıhhat ve adem-i sıhhatini tebyîn ettirmek müşkil oluyor. Çünkü bir taraftan zât-ı âlinizinde güya Çiftci
Derneği namında İttihat ve Terakki maklubu olan Teceddüd Fırkası’nın azasını mebus yaptırmak için
Eskişehir, İzmit, Kastamonu, Kütahya, Bursa, Trabzon, Erzurum, Sivas gibi mahallere birçok mektublar ve
hatta memur-u mahsuslar gönderdiğiniz ve bazı zevata Teceddüd Fırkası’nın namzed listesini yolladığınız ve
bu sûretle temin-i vahdete hâdim olan Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Teşkilat-ı Millîyesini
teşevvüşe düçar etmeğe ve bugün kendi lisanınızla takbih etmekte bulunduğunuz bir heyetin vücûd bulmasına
“İntihabât Erafında-Esad Paşa ile Mülâkât”, Alemdâr, 23 Ekim 1335/1919 Perşembe, Adet: 312-2612. S. 1.
“Bu Günün Tedkike Şâyan Meseleleri”, Alemdâr, 12 Ekim 1335/1919 Pazar, Adet: 301-2601, s. 1.
193
Mustafa Tahsin, “Gözümüzü Açalım”, Alemdâr, 29 Ekim 1335/1919 Çarşamba, Adet: 317-2618. s. 4.
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çalışmakta olduğunuz hakkında şikâyet varid olmuştu. Milletin intihab edeceği mebusların ahlak ve evsaf-ı
lazımeyi hâiz bulunmalarını bittabi bizce de pek ziyade şâyân-ı temennîdir.
Ancak bu hususta mücerreb kimseleri tamamen tanıdığımız içindir ki işi doğrudan doğruya milletin
safvet-i vicdan ve dimağına terk etmeği lüzumlu bulduk. Binâenaleyh bu sûretle milletin arasına muzhir olacak
mebuslardan mürekkeb hepsine de ne dâhilen ve ne de hâricen hiçkimsenin itiraza hak ve salâhiyeti olmaz,
bazı mebus namzedlerinin Kuva-yı Millîye’den mükteseb tesirat dâhilinde intihablarının teminine çalıştıkları
muhtac-ı teyiddir.
Heyet-i Temsiliye’nin hiçbir yerde mümessili mevcut olmadığından bu bâbdaki istihbarınız doğru
değildir. Bu haberi verenlerin muradı Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’ne mensub olan herhangi bir zatın veya bir
ferdin intihab-ı mebusanda kanunen kendilerine bahşolunmuş hak veya vazifeyi her ferd-i millet gibi istimâl
eylemekte olmaları ise bu pek tabîidir. İntihab-ı mebusan hakkındaki beyannâmemizin bahşettiği itimadın
teyid u tahakkuku için bizden ef’al intizar olunuyor ise bunda mazur olduğumuzu arz-ı müsâadenizi ricâ
ederiz. Çünkü teklifinizi ifâ için intihabâta fiilen müdahele etmek lazımdır. Hâlbuki cemiyetimiz bir fırka-i
siyasiyeye olmayıb bil-cümle fırkaların ictihâdına hürmetkâr ve ancak muayyen maksat için milletin vahdetini
temine matuf bulunduğundan intihabâta bilhassa fiilen müdâhele halinde bir tarafı iltizâm ve diğer taraf da
muâraza eylemeği kabul etmek icab edecektir ki bu da cemiyetin gayesine münâfidir. Hükümet-i hazıra dahi
cemiyetimizin intihab-ı mebusana fiilen müdâhale etmemesinde isabet görerek bu hususu heyetimizden talep
eylemiş ve o yolda taahhüd edilmiş olması da cemiyetimiz bundan bir kere daha mutaassıb bulunur.
Binâenaleyh mebusanın şöyle veya böyle intihaba bulunmasından ve vücûda gelecek Meclis-i Mebusan’ın
şunun veya bunun hoşa gitmeyeceğinden dolayı cemiyetimiz bir gûne mesuliyet kabul etmez. Mebus
intihabında milleti irşâd etmek için bilcümle siyasi fırkalara meydan-ı faâliyet küşâdır. Böyle bir faâliyet-i
meşrûâya muhâlefete kalkışanlar olursa o gibilerin hakkında dahi hükümet-i seniyyeyi icabat-ı kanuniyeyi
tatbikden kimse men edemez. Cemiyetimiz namına gayr-ı kanunu ef’al u harekette bulunanlar mevcut ise bu
gibilerin nerede ve ne türlü ef’al-i gayr-i kanuniyede bulunduklarını maddeten tasrîhi halinde cemiyetimizce
ittihaz-ı tedâbirde tehir edilmeyeceğine de emniyet buyurmalıdır. Maahâzâ telgrafnâme-i âliyeleriyle maruz
cevabnâme mündericâtına umûmca ıttıla husul-i tenvir-i efkâra medâr olacağından her ikisinin payitaht
matbûatına tevdi buyurulması ricâ u ber-reca neşr ve tamim olunacağı arz olunur.
Teşrin-i Sâni 335 (Ocak 1919)
Heyet-i Temsiliye Namına
Mustafa Kemal.194”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât Faâliyetleri Etrafında” başlıklı metinde, gazetenin yazarı,
Sulh ve Selamet Fırkası Kâtib-i Umûmî Ferit Paşa ile yapmış olduğu görüşmede şu konulara değinilmiştir:
“…Heyet-i Temsiliye bu beyannâmesiyle bir defa daha İttihatçılarla teşrik-i mesâi etmediğini ve yalnız
menâfi-yi vataniye uğrunda bütün mevcudiyetiyle çalıştığını isbat etmektedir. Bâhusus Heyet-i Temsiliye’nin
içinde tanımış olduğum şahsiyetlerin katiyyen İttihatçılara muhâlif olduğunu evvelden bilirim.
Aynı zamanda mezkûr beyannâmede, Esad Paşa’nın Teceddüd Fırkası’ndan mebus çıkaracağına dâir
şaiyanın Heyet-i Temsiliye nezdinde pek büyük bir tesir hâsıl ettiğini de okursanız bu millî cereyanın
İttihatçılıktan pek uzak olduğunu anlarsanız, malum ya, bu gibi ârâ-yı hayf muhâlifler tarafından ibkâ olunan
birtakım propagandalardan başka bir şey değildir. Bize de vâki olan şikâyetlerde Kuva-yı Millîye’nin
intihabâta müdahale ettiği söyleniyor, bunlar hakikatte dediğim gibi boş şeylerden ibarettir…” Yine aynı
metnin devamında Millî Kongre beyannâmesinde, seçimde dikkat edilmesi gereken şartlara şu şekilde yer
verilmektedir: “1-İntihabâtda irade-i millîyenin tezâhürü için serbestî-yi tamamın temini hakkında efkâr-ı
umûmiyyeyi tenvir etmek intihabâtın teshilini,
2-Mebus namzdelerinin ibtidâ ahlak, sâniyen ehliyet, sâlisen kabiliyet-i intihabîye (nazar-ı millette
mesbuk mülki, askeri, ilmi, vatan hidmetiyle müttehiz-i müttehayyiz ahlak-ı mazbut, tahsili yüksek reye sahib
müttehayyizan-ı memleketten olmalarına dikkat etmek),
3-Maruf İttihatçılardan tehcir, taktil, ihtikâr hususatında alakadar olanlarla müfrit-i fırka gayreti
güderek efkâr-ı umûmiyye-yi millîyeye teşettüte düçar edilen herhangi bir fırka mensubiyeti ile son devre-i
“Nihayet Beklenilen Cevab Geldi”, Alemdâr, 10 Kasım 1335/1919 Pazartesi, Adet: 330-2630, s. 1.
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ictimâiyede mebusluk edenlerin namzed olarak ârâ edilmemek...195” Fakat Alemdâr gazetesinde yayınlanan
“Millî Kongre’ye Dâir Bir İzâh” başlıklı metinde Millî Kongre’nin memleketi parçalayıp milleti felakete
sürüklediği belirtilmiştir. “…Millete intihabât mesâilinde kılavuzluk etmek isteyen ve zavallı milletin başına
bela kesilen bir Millî Kongre heyeti var. Kongrenin zahirde vazifesi vatanın menâfi-yi âliyesini muhâfaza ve
vahdet-i millîyeyi temin etmek ve fakat sûret-i hâfiyede on bir senedir memleketi felaketden sefalete, nukbetden
zulmete sürükleyen, idare makinesinin işletilmesinde türlü sû-i istimâllerle vatanı parçalayan ve milyonlarca
masum halkı açlık ve yoksullukdan öldüren ve öldürten bir sürü baldırı çıplak, karektersiz ve ahlak düşkünü
kimseleri yine iktidar mevkiine çıkarmaktır…196”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İngiliz Muhipler Cemiyeti ve İntihabât” başlıklı haberde, “İngiliz
Muhipler Cemiyeti taşra şubatınında intihabâta iştirâk etmemeye karar verdiği istihbar kılınmıştır.197” Yine
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Kürdistan Teali Cemiyeti” başlıklı haberde, “İstihbaratımıza nazarân
Kürdistan Teali Cemiyeti Anadolu’da Kuva-yı Millîye’nin emr-i intihabîye pek faal bir sûrette
müdahalesinden dolayı intihabâta iştirâk etmemeye karar vermiştir.198” Yine Alemdâr gazetesinde
yayınlanan “İntihabât Etrafında” başlıklı haberde, gazetenin yazarı, Rum Patrik vekiline şu soruyu sormuştur:
“…Rumların intihabâta iştirâk edip etmeyeceklerini” Bu soruyu patrikhane ceride-i resmîyesi (Vizantiyon)
gazetesinin sermuharriri cevaplamıştır. “…Rumlar intihabâta kesinlikle iştirâk etmeyeceklerdir. Çünkü
hükümet-i hazıra millet-i Osmanîye’yi tamamen temsil etmemektedir.199” Alemdâr gazetesinin, Türkçe
İstanbul gazetesinden aldığı “Hürriyet ve İtilaf İntihabâta İştirak Etmiyor” başlıklı haberi yayınlamıştır. Bu
haberde, “Anadolu hareket-i merhusası, Hürriyet ve İtilafla yarıya yarıya mebus çıkarmaya razı olduğu halde
Hürriyet ve İtilaf yine intihabâta iştirâk etmeyeceğini bildirmiş ve bu sûretle maksad-ı mecliste ekseriyet ihrazı
veya mebus bulunması olmayıp meşrutiyetten bugüne kadar ocakcıların türlü entrikaları yüzünden arzuları
dâiresinde intihabâta muvaffak olmayan zavallı ahalimizin hukuk-ı meşrûâlarına riâyet olduğunu sarâhaten
anlamıştır…200”
Hürriyet ve İtilaf Partisi taraftarı olan Alemdâr gazetesinin 13-14-15-16-17-18-19 Ekim tarihli
sayılarında, Türk milletinin İttihatçılara oy vermemesi için “Sizi felaketten felakete sürükleyen ve memleketi
mahveden İttihat ve Terakki bozmalarına rey verirseniz: Vatanı mahvedersiniz!201” şeklinde propaganda
yapılmıştır. Yine gazetenin 20-22-23 Ekim tarihli sayılarında,
“Tarihinizin en nazik dakikalarını
yaşıyorsunuz. Memleketi harbe sürükleyerek mahıv edenlerin yani İttihatçıların cinayet ve mesuliyetlerine
iştirak etmediğinizi isbat ile cihan-ı medeniyete karşı beraet rüşdinizi ilâ için yegâne çare intihabâtı istiklâl
tam ile yapmanızdır” şeklinde propaganda yapmaya devam edilmiştir202.
Refi Cevad’ın, Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Bugün İntihabât Günü imiş!” başlıklı makalesinde,
seçimler ve toplanacak olan Meclis-i Mebusan hakkında şu bilgilere yer vermektedir:
“Ya bugün intihabât günü imiş! Gazeteler öyle yazıyorlar. İntihabât ile yakından alakadar olanlar
öyle söylüyorlar. Biz ise memleketi temizlemeden hayat-ı tabiyeyi tesis etmeden bu memlekette hür ve meşru
bir intihabâtın icrâ edilemeyeceğine katiyyen kâil olduğumuz için intihabı vakit geçirmek için yapılan bir
meşguliyet olmak üzere gördük.
Biz de öyle görüyoruz. Nitekim daha meclis açılmadan kavgası başladı. Meclis’in toplanacağı yer
hakkında uzun uzun münakaşalar oldu. Yarın o bir gün bu heyet Fındıklı Sarayı’nda toplanırsa kim bilir ne
eğlenceli sahnelere şahit olacağız.
İntihabâttan evvel yapılacak bir şey vardır. Bu güne kadar onu ihmal ettik. Mühim olan mesele
yapılmadan intihabâtı yapmak doğru değildi ve doğru olmayacağını da zaman isbat edecekti.
“İntihabât Faaliyetleri Etrafında”, Alemdâr, 11 Kasım 1335/1919 Salı, Adet: 331-2631, s. 1.
“Millî Kongre’ye Dâir Bir İzâh”, Alemdâr, 30 Kasım 1335/1919 Pazar, Adet: 349-2649, s. 4.
197
“İngiliz Muhipler Cemiyeti ve İntihabât”, Alemdâr, 16 Ekim 1335/1919 Perşembe, Adet: 305-2605, s. 2.
198
“Kürdistan Teali Cemiyeti”, Alemdâr, 5 Kasım 1335/1919 Çarşamba, Adet: 324-2625. s. 2.
199
“İntihabât Etrafında”, Alemdâr, 18 Ekim 1335/1919 Cumartesi, Adet: 307-2607, s. 2.
200
“Hürriyet ve İtilaf İntihabâta İştirak Etmiyor”, Alemdâr, 6 Kasım 1335/1919 Perşembe, Adet: 325-2626. s. 2.
201
“Vatandaşlar!”, Alemdâr, 13 Ekim 1335/1919 Pazartesi, Adet: 302-2602, s. 1.
202
“Vatandaşlar!”, Alemdâr, 20 Ekim 1335/1919 Pazartesi, Adet: 309-2609, s. 2.
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Her şeyden evvel yapılacak şey bu milleti tebrî ettirmek, yapılan rezaletten tenzih eylemek idi. Bu
olmadan intihabât nasıl olur? Olsa da buna kim inanır?
Bugün vilâyetten intihab edilen mebuslar meydanda, şimdiki halde meclis toplandığı zaman, o
hüviyetlerini yakinen bildiğimiz mebuslar hangi yüzle Fındıklı Sarayı’na girecekler? Kendilerini millete ve
bütün dünyaya ne sıfatla arz edecekler?
Bugün intihabât olacakmış!
Tabi biz bunu (meşâ) diye dinleriz. Geç vakte muhâbirimiz payitahtdan intihab edilen zevatın listesini
getirecek. Burada intizar eylediğimiz esamiyi göreceğiz. Yani İttihatçıları! Ondan sonra gelsin Hâkimiyet-i
Millîye edaları! Yaşasın genç Türkiye’nin muhterem mebusları!
Şimdiden bu memleketin hali ve istikbâli ile yakından alakadar bir Osmanlı Türkü sıfatıyla
söylüyorum. Yarın öbür gün biri karşıma çıkıp da yakama sarılsa:
“Siz Türkler intihab yaptınız. İntihabâta iştirâk edenlerin adedi sizce malum.
İntihabâttan evvel tecziye edilmeleri icab edenleri tecziye etmediğiniz Türklüğü tebrî ettirmediniz.
İttihat ve Terakki kendisini bekleyen cezadan bu sûretle yakayı kurtarınca daima hâkim vaziyetinde kaldı ve
günden güne sâbık cinayetlerinin üzerinden bir sünger geçiriyor.
Hani memleketi ihtikâr ile felakete sürükleyenler, hani billüzum harblere girerek vatanı mahvedenler?
Hani milleti bin türlü zulüm ile mahvedenler? Nerede? Ne oldu?
O tehcir ve taktil failleri hakkında ne yapıldı? Diye sorsa ne cevap vermeli?
Hürriyet ve İtilaf intihabâta iştirâk etmemelerini hoş gördük, ehemmiyet vermedik.
Sonra Hürriyet ve İtilaf intihabâta iştirâk etmemiş, tabiki etmez. Memleketi mahvedenler ortada
ellerini kollarını sallaya sallaya gezerlerken tabiki de Hürriyet ve İtilaf bu seçime iştirâk etmez.
İttihat ve Terakki mevki-i iktidarda iken memleketi mahv u harabeye doğru sürüklenirken neden sükût
ettiniz? Denecek buna ne cevap verilecek?
Sonra dağdan şehre inmeyenler var. Onları ne yapacağız?
Türkiye’nin hali umûmî bir marazadır. Bunu bilelim ki bizim ile bütün dünya meşgul oluyor.
Eğer şimdiye kadar intihabâttan evvel yapılması lazım gelen şeyleri yapmış olsaydık, bizi her halimizle
kendimize bırakırlardı. Fakat biz yapmadık, yapamadık yapmak istemedik. Böyle olunca İttihat ve Terakki’nin
yaptığı intihabâta intihabât diyemeyiz. Tabiyetiyle intihabâta aid hadisatı “meşâ” diye dinleriz.
Gösterilen namzedler mesleklerinde sabit-i kadem olmalıdırlar. Bugün de İtilaf Devletleri’ne
taraftârlık edeceklerse o başka fakat bilfarz Prens Sabahattin Bey mebus-u intihab olunursa kürsüye
çıktığında kendisinden Almanya lehinde bir nutuk bekleriz. İntihabât milleti temsil eylemeli. İçinde Alman
taraftârı eşkıya İttihatçıların çoğunlukta bulunduğu bu intihabât milleti temsil edemez. Bu intihabât intihabât
olmadığı gibi bu meclis dahi milletin meclisi değildir…203”
2.
1919 Yılındaki Seçim Sonuçları
Hangi şehirlerde kimlerin mebus seçildikleri Alemdâr gazetesinde şu şekilde belirtilmektedir:
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Kastamonu’nun Yeni Mebusu”, “Karahisar Mebusları”, “İzmit
Mebusluğu”, “Sivrihisar İntihabâtı Neticelenmiş-Amasya Mebusları-Kütahya Mebusluğu-Tokat
İntihabâtı”,“İntihabât Faâliyetleri Etrafında”, “Burdur Mebusu”, “Niğde Mebusları”, “Gümüşhane
Mebusları”, “Adapazarı ve İzmit Ahvali”, “Cemal Paşa Mebus”, “İzmit İntihabâtı”, “Konya mebusları”,
“Samsun Mebusları”, “Erzurum Mebusları”, “İstanbul’dan Kimleri Mebus Çıkaralım?” başlıklı metinlerde
ülkenin değişik şehirlerinde seçilen mebusların isimleri yer almıştır. Buna göre; “Defter-i Hakanî-yi Şerrî
Memuru ulemâdan Zağfıranbolulu (Safranbolulu) Hacı Hafız Fehmi Efendi Kastamonu merkez sancağına
“40” rey ile mebus intihab edilmiştir…204”“Afyonkarahisar mebusluğuna Fırka Kumandanı Ömer Lütfü ve
Ayvalık Kumandan-ı Sâbık Ali Beyler ile Hâkim Mustafa Efendiler intihab olunmuşlardır.205” “İzmit
mebusluğuna namzedliğini vazeden Sapancalı Hakkı Bey’in büyük bir ekseriyetle iş bu mebusluğa intihab
Refi Cevad, “Bugün İntihabât Günü imiş!”, Alemdâr, 18 Aralık 1335/1919 Perşembe, Adet: 367-2667, s. 1.
“Kastamonu’nun Yeni Mebusu”, Alemdâr, 14 Kasım 1335/1919 Cuma, Adet: 334-2634, s. 2.
205
“Karahisar Mebusları”, Alemdâr, 17 Kasım 1335/1919 Pazartesi, Adet: 337-2637, s. 1.
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edildiğini memnuniyetle haber aldık…206” “Eskişehir Münteşir-i“Millet” gazetesinden: Mebus-u sâbık
Abdullah Aziz Bey ile Tüccardan Hacı Veli Efendi’nin ittifakla mebusluğa intihab edildikleri mevsukan haber
alınmıştır.” “Amasya merkez livası mebusan intihabı hitam bularak Bekir Sami, Ömer Lütfü Beyler ile İsmail
Hakkı Paşa ihrâz-ı ekseriyet etmişlerdir.” “Kütahya mutasarıflığı dâhilinde Simav kazası intihabâtı
neticesinde Nafia Nâzır-ı sâbık Ferid ve Kütahya Tahrirât Müdürü Sami Beyler ile Hocazâde Ragıb Efendi
ekseriyetle mebus intihab olunmuşlardır.” “Tokat Muhasebecisi Ahmet Efendi ile Bağcızade Mahmut ve
Binbaşı mütekaidelerinden Şevki Beylerin Tokat livası mebusluğuna ekseriyetle intihab olundukları
mahalinden işâr kılınmıştır.207” “Burdur livası intihabâtı hitam bulmuş ve Abdülbakizâde Hasan Bey mebusu intihab edilmiştir.208” “Livâ-yı mebus-u intihabât hitam bulduğu ve mebusluğa Niğdeli Sadık Beyzade
Muhittin ve Darülfünun Fakültesi Müdürü Dilaver Efendizâde Mehmed Emin ve Maraş Mutasarıfı Nevşehirli
Ata Bey Efendiler ihrâz-ı ekseriyetle intihab olundukları Niğde mutasarıflığından bildirilmiştir.209”
“Gümüşhane sancağı intihabât-ı umûmiyyesi Rum ahalinin dahi iştirâki ile icrâ ve ikmal olunmuş ve mezkûr
liva mebusluklarına Gümüşhane Meclis-i İdare Azası’ndan Kadir Beyzâde Zeki ve Trabzon Sultaniyesi
Müdürü Rıfkı Beylerin büyük bir ekseriyetle intihab edilmiş oldukları işâr-ı mahali üzerine Trabzon
vilâyetinden bildirilmiştir.210” “…Amasya Mutasarrıfı sâbık Sırrı, Sapancalı Hakkı Evkâf Mektebleri
Müfettişi Ali Beyler ittifaka karîb bir ekseriyetle intihab olunmuşlardır…211” “Isparta livası mebus-u intihab
ikmal edilerek yetmiş dört reye karşı yetmiş iki rey ile Harbiye Nâzırı Cemal Paşa, kırk yedi rey ile Konya
Polis Müdürü Seyfullah Efendi’nin mebus-u intihab edildikleri Isparta Mutasarrıflığından bildirilmiştir…212”
“İzmit intihabâtı ikmal edilerek Amasya Mutasarrıfı esbâk Sırrı ve Sapancalı Hakkı Beylerle mülga
Müessesât-ı İlmiye ve Vakfiye Müdür Muavini Ali Bey’in ekseriyet kazandıkları ve bu intihabâtı Adapazarı
karyesinden Rum ve Ermenilerden bazılarının dahi iştirâk eyledikleri İzmit mutasarıflığından dâhiliye
Nezâretine bildirilmiştir.213” “Konya mebusluğuna Mebus-u esbâk Hadimelli Mehmet Vehbi ve Yılvaclı Ömer
ve Musa Kâzım ve Kâzım Hasan ve Akşehirli Hacı Bekir Efendilerin ekseriyet-i ârâ ile intihabât eyledikleri
Konya vilâyetinden bildirilmiştir.214” “Samsun sancağımız mebusluğuna Çarşambalı Cavid Paşa, Giridli
Mehmet Ali, Bafralı Emin Beyler ile Ünyeli Hacı Ahmet Efendi intihab olunmuştur.215” “Erzurum
Vilâyetinden Dâhiliye Nezâreti vârid olan bir telgrafnâmede Vilâyet Mebusluğuna Mustafa Kemal Paşa, Baro
Reisi Celaleddin Arif ve Lazistan Mutasarrıfı esbâk Ziya Beylerin intihab olundukları bildirilmiştir.216”
“Bugün saat ondan üçe kadar bilumûm müntehab-ı sâniler Dârülfünun Konferans Salonu’ndaki intihab
sandığına reylerini vazedecek ve her müntehab-ı sâninin oradaki kâtipler tarafından isimleri deftere
kaydedilecektir. Saat üçden sonra Heyet-i Teftişe azaları tarafından ârânın (reylerini) tasnifatına
başlanacaktır. Namzedlerin yüzden fazla olmasına nazarân herhalde mebusların esamisi gece yarısından
evvela tayin edemeyecektir.217”
Alemdâr Gazetesi’nde İstanbul seçimin değerlendirildiği “Müntehab-ı Sâni İntihabâtı Bitti” başlıklı
metinde, “Şehiremin-i Muhteremi Cemil Paşa Hazretleri’nin bugünkü nüshamızda münderic mülakâtında
müstain olduğuna göre, bazılarımızca pek ziyade tervic edilen bu intihabâta İstanbul’da yalnız yüzde “yirmi
iki” kişi iştirâk ediyor.218” ifadeleriyle İstanbul seçimlerinin sona erdiği belirtilmiştir.

“İzmit Mebusluğu”, Alemdâr, 20 Kasım 1335/1919 Perşembe, Adet: 339-2639, s. 2.
“İntihabât Faaliyetleri Etrafında”, Alemdâr, 21 Kasım 1335/1919 Cuma, Adet: 340-2640, s. 3.
208
“Burdur Mebusu”, Alemdâr, 27 Kasım 1335/1919 Perşembe, Adet: 346-2646, s. 2.
209
“ Niğde Mebusları”, Alemdâr, 30 Kasım 1335/1919 Pazar, Adet: 349-2649, s. 2.
210
“Gümüşhane Mebusları”, Alemdâr, 2 Aralık 1335/1919 Salı, Adet: 351-2652, s. 1.
211
“Adapazarı ve İzmit Ahvali”, Alemdâr, 5 Aralık 1335/1919 Cuma, Adet: 354-2654, s. 2.
212
“Cemal Paşa Mebus”, Alemdâr, 8 Aralık 1335/1919 Pazartesi, Adet: 357-2657, s. 1.
213
“İzmit İntihabâtı”, Alemdâr, 9 Aralık 1335/1919 Salı, Adet: 358-2658, s. 2.
214
“Konya mebusları”, Alemdâr, 14 Aralık 1335/1919 Pazar, Adet: 363-2663, s. 2.
215
“Samsun Mebusları”, Alemdâr, 20 Aralık, 1335/1919 Cumartesi, Adet: 369-2669, s. 2.
216
“Erzurum Mebusları”, Alemdâr, 22 Aralık 1335/1919 Pazartesi, Adet: 371-2671, s. 2.
217
“İstanbuldan Kimleri Mebus Çıkaralım?”, Alemdâr, 18 Aralık 1335/1919 Perşembe, Adet: 367-2667, s. 1.
218
“Müntehab-ı Sâni İntihabâtı Bitti”, Alemdâr, 13 Aralık 1335/1919 Cumartesi, Adet: 362-2662, s. 3.
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“Dün İstanbul Mebuslarını İntihab Etti” ve “Kimler Mebus İntihab Edildi?” Başlıklı metinlerde ise
İstanbul’daki seçimin hangi bölgelerde ne şekilde yapıldığı ve kimlerin mebus olarak seçildiği hakkında şu
bilgilere yer verilmiştir:
“İki aydan beri vazifesine devam eden Heyet-i Teftişîyye nihayet dün müntehab-ı sânileri Dârülfünun
Konferans Salonu’nda davet etmiş ve mebusların intihabına başlanmıştı. Dün sabah saat dokuza doğru
Dârülfünun önünde süngülü bir müfreze askeri gönderilmiş, polisler beyaz eldivenleriyle kapının önünde ahzı mevki eylemişlerdi. Saat ona doğru müntehib-i sâniler salona gelmeye başlamışlardı. Salonun kapısı
bayraklarla donatılmıştı. Salonun karşısında bulunan iki odada Heyet-i Teftişîyye’nin memurları
bulunmaktaydı. Şehir emini Cemil Paşa’nın vürûduna müteakib Heyet-i Teftişîye azalarının huzurunda rey
sandığı açılmıştı. Sandığın etrafında bir polis, iki süngülü jandarma bulunuyordu. İlk reyi Osman Bey atmıştı.
Salonun ortasında Millî Kongre, Millî Ahrar, Ahali-yi İktisad, Sulh ve Selamet, Çiftçiler Fırkası tarafından
namzed gösterilenler ile istida-i vaziyeti ile mürâcaat edenlerin ismi sehpalara yazılmıştı. Saat on ikiyi beş
geçe Zeytinburnu Fabrikası Ustabaşılarından Numan Efendi, mebusluğunu telgrafen bildirmiş ve salondaki
listeye dâhil olmuştu. Saat üçü çalarken en son rey atan Beyoğlu-Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi Seyfettin
Çelebi Efendi olmuştu…”
“Saat üçte intihabât nihayet bulduktan sonra îrânın (rey) tasnifine başlanmış ve netice-i tasnifîde
isimlerini zîrde derc eylediğimiz zevatın mebuslukları gece onda tahakkuk eylemiştir.
İSİMLERİ
ALDIKLARI REY
Hamid Bey
362
Selahaddin Bey
359
Celaleddin Arif Bey
350
Reşad Hikmet Bey
299
Kemal Efendi (meşihat-ı müsteşar)
259
Adanan Bey
235
Muhtar Bey (Atina sefir-i sâbık)
221
Lütfü Fikri Bey
164
Mişon Ventura Efendi
160
Hasan Ferid Bey (İtibar-ı Millîye Müdürü) 159
Numan Efendi (Sosyalist)
135…219”
Alemdâr gazetesinde yayınlanan “İntihabât Bitti, Münakaşa Berdevam: Dört Buçuk Muvafık, Beş
Muhâlif” başlık metinde şu bilgilere yer verilmektedir:
“Evet, intihabâtın taayyün eden neticesi karşısında matbûatın vaziyeti hemen hemen tevzi etti. Dört
buçuk muvafıka karşı beş muhâlif. Bunlar umûmiyyeti itibariyle şu sûrette tasnif ettikten sonra evvela
intihabâtı ya bilâ-kayd u şart veyahud yine bir fikr-i müteahire binâen ufak bir kayd ile alkışlayanları sayalım:
1-Yeni Gün, 2-İfham, 3-Vakit, 4-İleri. Buçuğun da bittabi akşam olduğunu anlamak gayet kolaydır.
İttihatçıların bu mahirâne zaferine karşı ref’-i livâ-yı muhâlefet edenlerde belli: 1-Peyam, 2-Sabah, 3-Tasviri Efkâr, 4-Tercüman-ı Hakikat, 5-Alemdâr. Rengi ve şekli belli olmayan İkdâm bu tasnife dâhil etmeyişimizin
sebebi ise merkumeyi bir gazete mahiyetinde görmediğimizden nâşidir…220”
Mesudzâde, Alemdâr gazetesinde yayınlanan “Geç Olmasa Daha İyi Olurdu…” başlıklı makalesinde,
Lütfü Fikri Bey’in istifasından dolayı seçimlere karşı bir güvensizliğin meydana geldiğini vurgulamıştır.
“…Bu memlekette İttihat ve Terakki, başka nam ve şekillerle dirilmiş ve onun tesvilât-ı iblisânesi
yüzünden son ümid-i necat olarak telakkî eylediğimiz Meclis-i Millî’de İttihatçılık şaibesiyle lekedâr olmuştur.
Bu şekilde toplanacak bir meclisin ise faideden ziyade felaketler getireceği sabittir. Biz işin bu hale
dökülmemesi için hüsn-ü niyetle ve hatta şahsi fikirlerimizden fedakârlıklar yaparak her türlü gayreti
gösterdik. Maalesef aldatıldık. Safiyetimiz sû-i istimâl edildi. Binâenaleyh mutlaka yeniden intihabât
“Dün İstanbul Mebuslarını İntihab Etti”; “Kimler Mebus İntihab Edildi?”, Alemdâr, 19 Aralık 1335/1919 Cuma, Adet: 3682668, s. 1.
220
“İntihabât Bitti, Münakaşa Berdevam: Dört Buçuk Muvafık, Beş Muhâlif”, Alemdâr, 22 Aralık 1335/1919 Pazartesi, Adet:
371-2671, s. 1.
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yapılmalıdır… İntihabât doğrudan doğruya İttihatçıların nüfuz ve tesiratı altında oluyor. Böyle bir intihaba
millet iştirâk edemez…
Lütfü Fikri Bey’in istifasını takiben intihabât sarsıntısı hayli uzayacak yeni bir tokat indirmiştir.
İntihabât neticeleninceye kadar Anadolu’da ve İstanbul’da döndürülen dolapları meydana çıkarmakta
Hürriyet ve İtilaf hemen hemen yalnız kalmıştı… Evet, Lütfü Fikri Bey -ki Hürriyet ve İtilaf muârız ve bitaraf
bir zattır - Arkadaşlarının hepsini İttihatçı görmekten, İttihadın manevralarını anlamaktan dolayı istifa
etmişti…” Yine yazar aynı makalede “İttihatçılar Nasıl Dirildi?” adlı metinde ise, Meclis-i Mebusan’dan
beklentilerinin olduğunu fakat İttihatçıların meclise müdahalesiyle bu beklentilerinin boşa çıkarıldığını
belirtmiştir. “Facia dolu mazisiyle göz önündeki âsârı zulüm ve hıyanetten de utanmayan hizb-i meş’ûm tekrar
hall u faâliyete gelmiş. Anadolu’nun saf ruhunu ifsâd ve tehdid ede ede birtakım eşhas-ı merdudesini
hususuyla millet ve adâletin latme-i kin ve nefretleri altında dağılan sâbık Meclis-i Mebusan’ın bazı aza-ı
mesulesini yeniden mebus çıkarttığı gibi, en nihayet İstanbul intihabâtında da yüz kızartacak tesirat-ı
müdahaleden geri kalmayarak vücûdundan pek büyük faideler ümid ettiğimiz Meclis-i Mebusanı’mızın
(İttihatçı bir meclis) olarak şaibedar ve haysiyet-i millîyemizin yar u âğyâr indinde hedef kıl ü kâline olmasına
sebebiyet vermiştir.” Yazar “Ya Haraket-i Millîye?” başlıklı metninde ise şu bilgilere yer vermektedir: “…Bir
taraftan intihabâta karışmadığına dâir teminat-ı kuvvâîde bulunan Hareket-i Millîye indelhâce-yi delâil ile
de isbat edileceği üzere diğer taraftan vesait-i icbâriyenin hemen her şekline mürâcaat ederek birinci
derecede kendilerinin, ikinci derecede sâbık Meclis-i Mebusan azalarıyla en kızıl ve mesul İttihatçıların temini intihablarına çalışmış…”
Mesudzâde “Mesuliyet kimde?” başlıklı yazısında “…Hâsıl olan kanaate ve elde edilen vesaik-i
müteaddideye nazarân netice-i halden ancak ve ancak Millî Kongre ile Sivas Hareket-i Millîye rüesâsının
mesuliyetleri aşikârdır.” …Yar u âğyâr, İttihat ve Terakki’nin desîseleri ve altunları, Teşkilat-ı Millîye’nin
kamaları ve sopalarıyla yapılan bu taayyünat neticesinde toplanacak meclis, cidden masum ve günahsız olan
Türk milletinin hakiki bir mümessili olarak tanımamalı…221”
SONUÇ
Alemdâr gazetesi, seçimlerin yapılmasını ve ulusal bir kuvvetin gerekli olduğunu belirtmiştir. Fakat
ülke topraklarının işgal altında olmasından dolayı seçimlerin yapılmasının imkânsız olduğunu iddia etmiştir.
Bu seçimlerin yapılabilmesi için gerekli hazırlıklar yapılarak şartlar uygun olduğu zaman seçimlerin
yapılmasını arzu etmiştir.
Müdafa-i Hukuk Heyeti Temsiliyesi’nin seçimlerin yapılması yönünde almış olduğu kararları Ali Rıza
Paşa Hükümeti’nin de desteklemesi sonucunda seçime gidilmiştir. Ülke toprakları İşgal ve baskı altında
olmasına rağmen 1919 genel seçimleri yapılmıştır. 1919 Seçimleri Osmanlı İmparatorluğu’nun son seçimi
olmuştur. Birçok fırka, parti, dernek katıldığından dolayı bu seçimler demokratik bir şekilde yapılmıştır.
Alemdâr gazetesinde, Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin Başkanı Sadık Bey “Hâlihazırda fırkanın intihabâta
iştirâkini münasib bulmuyorum.” ifadesiyle seçimleri İttihatçıların kazanmasından çekindiği anlaşılmaktadır.
Alemdâr gazetesi de, Hürriyet ve İtilaf eğilimli bir politika izlemiştir. “İttihatçılar Kuvvetli olunca intihabâtta
da kuvvetli bulunurlar. Vaktiyle gayr-ı meşru sûrette ele aldıkları hükümeti bu sefer meşru bir adımla
yaklaşırlar. Hangi kuvvet hükümferma olursa olsun İttihat ve Terakki olmasın…” ifadeleriyle İttihatçılar ile
ulusçuların seçimi kazanmalarını istemiyordu. Seçimleri Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin kazanamayacağı
korkusuyla “İntihabât milleti temsil eylemeli. İçinde Alman taraftârı eşkıya İttihatçıların çoğunlukta
bulunduğu bu intihabât milleti temsil edemez. Biz ise memleketi temizlemeden hayat-ı tabiyeyi tesis etmeden
bu memlekette hür ve meşru bir intihabâtın icrâ edilemeyeceğine katiyyen kâil olduğumuz için intihabı vakit
geçirmek için yapılan bir meşguliyet olmak üzere gördük. Böyle olunca İttihat ve Terakki’nin yaptığı
intihabâta intihabât diyemeyiz.” şeklindeki yayınlarıyla İttihat ve Terakki Partisi ile ulusçuları kötüleyerek
seçimlerin yapılmaması yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Seçimleri İttihat ve Terakki Partisi’nin
kazanmasından endişe ettiğinden dolayı “Sizi felaketten felakete sürükleyen ve memleketi mahveden İttihat ve
Mesudzâde, “Geç Olmasa Daha İyi Olurdu…”, Alemdâr, 6 Ocak 1336/1920 Salı, Adet: 386-2686, s. 1.
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Terakki bozmalarına rey verirseniz: Vatanı mahvedersiniz!” ifadeleriyle seçimleri protesto etmiştir.
“İntihabât doğrudan doğruya İttihatçıların nüfuz ve tesiratı altında oluyor.” gibi haberlerle seçimlerin
İttihatçı ve ulusçuların baskısı altında yapıldığını belirterek İttihatçılar ile ulusçuların aleyhinde yazılar
yazmıştır. Alemdâr gazetesi, “Hareket-i Millîye’nin rüesâsı acaba ne gibi kanunsuz bir hareketi ileri sürerek
böyle Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti unvanıyla bir cemiyet teşkil ettiler?” “Millete intihabât
mesâilinde kılavuzluk etmek isteyen ve zavallı milletin başına bela kesilen bir Millî Kongre heyeti var.
Kongrenin zahirde vazifesi vatanın menâfi-yi âliyesini muhâfaza ve vahdet-i millîyeyi temin etmek ve fakat
sûret-i hâfiyede on bir senedir vatanı parçalayan ve milyonlarca masum halkı açlık ve yoksulluktan öldüren
ve öldürten bir sürü baldırı çıplak, karaktersiz ve ahlak düşkünü kimseleri yine iktidar mevkiine çıkarmaktır…
Millî Kongre ile Sivas Hareket-i Millîye rüesâsının mesuliyetleri aşikârdır.” Şeklinde yayın ve faâliyetlerini
sürdürmüştür. Fakat Alemdar gazetesinin tüm bu faaliyetlerine rağmen 1919 Seçimlerini Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kazanmıştır.
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(23)
Arş. Gör. Dr. Farız YILDIRIM222
CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE İRONİ ve MİZAH
IRONY and HUMOR IN CEMAL SUREYA POETRY

ÖZ
Cemal Süreya, kadın bedenini cinselliğin sembolü olarak metalaştırmakla birlikte zekâyı küçültmeyen
bir şairdir. Şiirinin en yaygın izleğine (kadın/ cinsellik) aynı sıklıkta ve çoğunlukla ironiyle uyandırılan bir
humor duygusu refakat etmiştir. Alaycılığının alışkanlık yaratması, mizahı Cemal Süreya şiirinin temel
karakteristiklerinden biri yapmıştır. Süreya, mizah yaparken ağırlıklı olarak abesten, kelime oyunlarından ve
ters bağdaştırmalardan yararlanmıştır. Cemal Süreya şiirinde mizahın önemli kaynaklarından biri de bireysel
ve toplumsal bazda eleştiri amacı güden ironilerdir. Zekâ ürünü ince esprilerden çok hoşlanan şair, parodik
söylem ve nükteye de başvurmuştur.
Mizah, Cemal Süreya şiirinde erotik söylem ile eleştirinin tamamlayıcı unsurudur. Mizah, tabusal bir
konu olan cinsel değinme ve ifşaata meşruiyet sağlarken hicvin de etkisini arttırmıştır. Bununla birlikte
mizaha, cinsel değinmelerde sınırlayıcı ve sansürleyici bir rol yüklendiği de görülür. Bu çalışma Cemal Süreya
şiirinde mizahın hangi araç ve yöntemlerle üretildiği, hangi amaç ve işlevler üstlendiğini tespit etme amacı
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: İroni, Mizah, Cemal Süreya.

ABSTRACT
Cemal Süreya is a poet who commodifies the female body as a symbol of sexuality and does not
diminish intelligence. The most common theme (female / sexuality) of his poetry was accompanied by a sense
of humor evoked by the same frequency and mostly irony. The habit of his sarcasm made the element of humor
one of the main characteristics of Cemal Süreya poetry. While making humor, Süreya mainly used absurdity,
word games and inverse reconciliations. One of the important sources of humor in Cemal Süreya poetry is
the ironies which aim to criticize on an individual and social basis. The poet, who is very fond of the product
of intelligence, applied to parodic discourse and wit.
Humor is the complementary element of erotic discourse and criticism in Cemal Süreya poetry. Humor,
while providing legitimacy to sexual contact and disclosure, which is a tabular subject, has increased the
effect of satire. However, humor has a limiting and censoring role in sexual encounters. This study aims to
determine which tools and methods humor is produced in Cemal Süreya poetry, which aims and functions he
assumes.
Keywords: Irony, Humor, Cemal Süreya.
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1. İroni ve Mizah
İroni; söz, yazı, davranış vs. gibi yollarla ortaya konan ve biri açık biri de bu açık ifadenin zıddını ima
eden gizli bir anlamdan oluşan, iki katmanlı bir yapıdır (Cebeci, 2008:300).223 Çoğu zaman eleştirel bir tavrı
sergiler ve gülme duygusuna sebep olur. Bu yönüyle daha genel bir kapsamı olan humora/mizaha aracılık
etmiş olur.224
Humor, ironi ve kara mizah edebiyatımızda Batı şiirinden bir esinlenme olarak Garip şiirinde yaygınlık
kazanmış ve şiir estetiğinin üzerine bina edildiği temel dayanaklardan biri olmuştur. Bu şiir hareketinin
kendisine “Garip”225 sıfatının yakıştırılmasını hak ettirecek tarzda şiir geleneğimizde büyük bir kırılmayı
gerçekleştiren yeniliklerinden biri de budur. Özellikle de Orhan Veli’nin yetkinliği şüphe götürmez alaycı
üslûbu ve Kitabe-i Seng-i Mezar’da başarıyla uyguladığı parodik söylem, kendinden sonraki şiir yönelişleri
üzerinde önemli etkiler bırakır.
Birçok İkinci Yeni şairi gibi Cemal Süreya’da da “Garip tarzı” diye adlandırılan günlük konuşma diline
yaslanmış, sıradan kişi ve konuların çoğu zaman alaycı bir dille anlatıldığı şiirlere tesadüf etmek mümkündür.
Süreya’yı bu noktada farklı kılan ilk şiirlerinde görülen mizah yapma arzusunun zamanla alışkanlığa
dönüşerek sanatına hâkim olmasıdır.
Cemal Süreya şiirinin atardamarı erotizmdir (Korkmaz, 2005: 273). Onun bu özelliğiyle eşdeğerde bir
vasfı da ironik ve mizahi yönüdür. “Onu dönemi içindeki ve sonrasındaki şairlerden ayıran en önemli yönü
de erotizmi ironi ve humorla anlam bulan dizeleridir.” (Güler, 2004: 49). Şair, Enver Ercan’la bir
konuşmasında bu iki unsur için yapıtına hiç farkına varmadan sinmiş iki nitelik, hayatımın ve okuduklarımın
yansıları (Süreya, 2002: 120) dese de yaşamıyla yazdıkları arasında kurduğu paralellik ve çoğu zaman bu
nitelikleri tek tek ya da bir arada lirik bir plana sürüklemeye çalışması, aksine bilinçli bir çaba içerisinde
olduğunu gösterir.
Cemal Süreya şiirine yansıyan ironi ve mizah hakkında şu genelleyici çıkarımları yapmak mümkündür:
1. Alaycılığının alışkanlık yaratması, mizahı şiirinin temel karakteristiklerinden biri yapar.
2. Mizah yaparken ağırlıklı olarak abesten, kelime oyunlarından ve ters bağdaştırmalardan yararlanır.
3. Mizaha bazen müstehcenliğin ifşasında sınırlayıcı/ sansürleyici de bir rol yükler.
4. Bireysel ve toplumsal bazda eleştiri amacı güden ironik söyleme sıklıkla başvurur.
5. Zekâ ürünü ince esprilerden çok hoşlanır.
6. Bazen parodik söylem ve nükteye de başvurur.
2. Cemal Süreya Şiirinde İroni ve Mizah
2. 1. Alaycılığın alışkanlık yaratması: Cemal Süreya, hayatı yaşanabilir kılan zevk ve duyguları
yaşamı ve sanatının şiarı yapar. Cinsellik ve mizah bunların başında gelir. Şairin bu tür eğilimleri, yaşama
anlam katan değerler olması dışında, onun kontrafobik tepkisinden yalnızlık korkusuna; anne yokluğundan
dolayı yaşadığı sevgisizlikten poetik anlayışına kadar bir dizi sebebe bağlanabilir.
Mizah, Süreya’nın ilk şiirlerinden itibaren kendini göstermeye başlar. “Sizin Hiç Babanız Öldü
Mü?”de226 şair, babasından kendisine karşı sıradan, basit bir hata işlemiş gibi ölmesini beklemez: “Yıkadılar
223

Cebeci, bunun da eksik bir tanım olduğunu, aslında ironinin bir şeyler söyler gözüküp başka bir şeyi ima etmekten çok, iki ayrı
şey söyler gözüküp aslında ikisini de kastet(me)mek biçiminde tanımlanmaya daha uygun olduğunu (2008: 300) belirtir.
Cebeci’nin paradoksal bir şekilde ironiye çizdiği hem “kastetmek” hem de “kastetmemek” şeklindeki çerçeve, ironiyi ironiyle
anlatmanın dışında, onun muğlâk ve çok anlamlı yapısına da gönderme yapar.
224
Aslında komik türler çoğu zaman iç içe geçmiş durumda oldukları için bir yapıtı, yöntemi ya da onu ortaya çıkaran yazarı
mutlak anlamda bir türün temsilcisine indirgemek oldukça zordur. Fakat ironi için farklı bir durumdan söz edilebilir. Çünkü“bu
teknik diğer bütün komik türleri oluşturan ve birbirine bağlayan bir niteliğe sahiptir.” (Cebeci, 2008: 16). Tıpkı burada daha genel
bir kapsamı ifade eden humora aracılık etmesi gibi.
225
Bu şiir anlayışında ironinin yeri, bu şiir tarzına verilen/ seçilen “Garip” adında da belirgindir. Çünkü “Garip” adı, bu şiir
hareketinin öncüleri tarafından seçilen tuhaf ve ilginç tarzlarının alaycı bir tanımlaması olmakla birlikte-ki burada kendileri dâhil
her şeyle alay etme alışkanlığına bir gönderme de vardır-aynı zamanda Türk şiirinde o zamana kadar ilham alış verişinde ihmal
edilmiş toplumun sıradan diye tabir edilen alt tabakalarını, bu şiir tarzına mensup kişilerin tabiriyle “küçük adam”ı da ima eder.
226
Şairin bu şiiri yazdığı dönemde babası hayattadır. Bu bile gayriciddi tutumu için önemli bir ipucudur.
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aldılar götürdüler/ Babamdan ummazdım bunu kör oldum” (Süreya, 2009: 26). “Beni Öp Sonra Doğur Beni”
şiirinde de trajik malzemeden mizah damıtmaya çalıştığı görülür: “Annem çok küçükken öldü/ beni öp, sonra
doğur beni.” (84).227 Bilindiği üzere daha altı yaşındayken annelerinin ölümü, Cemal Süreya ve kardeşlerinin
anne şefkatinden mahrum büyümelerine sebep olur. Süreya, üvey anne baskısından parasız yatılı kazanmakla
kurtulur, fakat kardeşleri onun kadar şanslı değildir. Bir şiirinde de söylediği gibi kız kardeşi saçından kuyuya
sarkıtılacak kadar kötü muamelelere maruz kalır. Fakat şairin, yaşamında bütün aile bireylerini fiziksel ya da
psikolojik olarak yaralayan bu trajiği, “beni öp, sonra doğur beni” şeklinde öpme ve doğurma eylemlerinin
sırasının değiştirildiği abes bir durumla anlatması, komiğe de kapı açar. Böylelikle trajedi ile mizahın
groteskliği228 ortaya oldukça yetkin bir dize çıkarır. Bir kitabına da isim olan “Beni Öp Sonra Doğur Beni”,
Yusuf Alper’in dediği gibi sayfalar dolusu psikanaliz gerektiren bir ifade olmakla birlikte (Alper, 2008: 37)
abesten dolayı mizahi bir etki de yaratır.
Trajiğe mizah katma alışkanlığı, Turgut Uyar’ın ölümüne ilişkin yazdığı dizelerde belirgindir:
“Öldüğü gün/ Hepimizi işten attılar” (209). Uyar’ın çok iyi bir şair olduğu vurgusu, onun ölümünden sonra
bir şair olarak kendisi ve arkadaşlarının şairlikten men edildiği esprisiyle yapılır. Edip Cansever için
söyledikleri de bir ağıt ya da anma şiirinin ciddi havasından uzaktır: “Her şeyin fazlası zararlıdır ya/ Fazla
şiirden öldü Edip Cansever” (204). Bunların dışında Süreya’nın yaklaşmakta olan kendi ölümü konusunda
bile alaycı bir tutum içinde olduğu “Üstü Kalsın” şiiri, trajikle komiğin yan yana durduğu en çarpıcı örnektir:
“Ölüyorum tanrım/ Bu da oldu işte./ Her ölüm erken ölümdür/ Biliyorum tanrım./ Ama, ayrıca, aldığın
şu hayat / Fena değildir../ Üstü kalsın” (302).
Grotesk, Cemal Süreya şiirinin dikkat çekici özelliklerinden biridir. Süreya, dış dünyanın darbelerine
mizahi bir tonla yaklaşarak acıyı bir zevk alma fırsatına dönüştürmeye çalışır. Bu tür durumlarda komik unsur,
bastırılanı söküp atmasa da onun ağırlığını azaltır. Mizahın bu yönüyle katarsis işlevi üstlendiği söylenebilir.
Cemal Süreya şiirinde erotizm de mizahla yoğrulan bir izlektir: “Yoksuluz gecelerimiz çok kısa/
Dörtnala sevişmek lazım” (11), “Git istersen, cüzam kap bir yerlerden, / Görmek istersen, nicedir,
tutkunluğumu.” (148), “Ama kadınlar, Tanrım,/ Öyle sevdim ki onları,/ Gelecek sefer/ Dünyaya/ Kadın olarak
gelirsem, / Eşcinsel olurum.” (208).
Alıntılarda cinselliğin hayatı yaşanabilir kılışı ve kadın tutkusunun espritüel bir dille ifade edildiği
görülmektedir. Süreya’nın konu çeşitliliği bakımından pek zengin sayılmayan şiirlerinde bu şekilde mizah ve
erotizmin bulaşmadığı konu yok gibidir. Komik ve erotik, cazibesi yüksek konular olarak şair ve şiirini sürekli
peşinden koşturup durur.
2. 2. Kelime oyunları ve ters bağdaştırmalarla mizah: Cemal Süreya, humor için ağırlıklı olarak
abesten, kelime oyunlarından ve ters bağdaştırmalardan yararlanır. Abesin hâkim olduğu dizelerde mantık
dışılık söz konusudur:
“Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git/ Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.” (17), “Kadın
saçlarını getirmedi uzakta tuttu” (23), “Evvelâ gözlerim baktı, sonra ben baktım…” (281).
Bu alıntılarda gözler ve saçlar bedenden ayrı hareket edebilen müstakil organlar gibi düşünülmüştür.
İlk planda göze çarpmayan bu ve benzeri mantık dışı hususiyetler de gülme duygusu yaratır. Kelime
oyunlarında amaç ve sonuç daha belirgindir:
“Elim geçiyor aptaldan/ Kapital (…)/ Renklerinden dolayı okulsuz bırakılan/ Zenciler zenciler iki okka
zencefil” (37), “Saat Çini vurdu birden: pirinççç” (48), “Kilimim siyahtır bütün renklerden/ İçinde kil var
milim var/ Umut’un içinde mut varsa/ Umutsuzluğun da içinde umut/ Bağnazlığın içinde Banaz/ Götürüp
sonra Sivas’ta astılar.” (207).
Yukarıdaki alıntıların ilkinde “kapital” sözcüğünün gövdesinden çıkartılan “aptal” sözcüğüyle kelime
oyunu yapılmakta, böylece “kapital” sözcüğünün ekonomik, siyasi, felsefi vs. bütün referanslarıyla dolaylı
227

Şiir alıntılarında şairin Sevda Sözleri (2009) adlı şiirlerinin toplu basımı referans alındığı için bundan sonraki kaynak
gösteriminde sadece sayfa numaraları verilecektir.
228
Grotesk, “...aslında bir araya gelmez gibi görünen şeylerin, mesela trajikle komiğin, adilikle yüceliğin bir oyun havasında
birleştirildiği biçimsizliğin biçimi, tabiata aykırılığın tabiiliği anlamına gelir.” (Aytaç, 2003: 344).
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olarak alay edilmektedir. Şair, aynı alıntının son iki dizesinde bu defa “zenci” ile “zencefil” sözcüklerinin ses
benzerliğinden yararlanır. İroninin önemli bir köşe taşı olduğu Cemal Süreya şiirinde burada olduğu gibi
dışlanmışlık protestosu da yaygındır. “Zenci”, “zencefil” ile karıştırılabilecek kadar önemsiz bir sözcüktür.
Beyaz ırk egemenliğindeki sermaye odaklı modern toplumda hiçbir insani değere göndermede bulunmaz.
İkinci alıntıda “kapital” sözcüğündeki gibi ülke adı olan “Çin” ve “pirinç” sözcüklerinin ses
ortaklıklarından yararlanır. “Ç, i, n” harfleri iki kelimede de ortaktır. “Pirinç” maddesinin sayılamayacak
çokluk ifade eden niceliksel değeri ile “Çin”in kalabalık nüfusuna bir göndermede bulunulmuş olabilir. “Çin”
sözcüğü, “çın, çin” şekillerinde taklit edilen metal sesi (yansıma sözcük) olarak da alınabilir. Bu durumda aynı
dizedeki “saat” sözcüğüyle anlamsal bağıntı kurar.
Son alıntıda ise “kilim, umut ve bağnaz” sözcüklerinin ses birimlerinin yaptığı çeşitli çağrışım
boyutları üzerinde durulmuştur.
Cemal Süreya şiirinde Afrika adı etrafında gelişen yaygın bir ironik söylem mevcuttur. Kara Afrika bu
şiirlerde kara mizaha aracılık eder: “Afrika dediğin bir garip kıta/ El bilir âlem bilir/ Ki şekli bozulmasın diye
Akdeniz’in/ Hâlâ eskisi gibi çizilir/ Haritalarda” (34). Afrika kıtasında ülke sınırlarının geometrik şekillerde
oluşu, Akdeniz’in şeklinin bozulmaması gibi garip bir sebebe bağlanarak alay konusu edilir.
Afrika, bir aşk şiiri olan Üvercinka’da bile alay konusudur. Her kıtanın sonunda tekrar edilen “Bütün
kara parçalarında/ Afrika dâhil” (38) dizeleri Afrika’ya yönelik bir küçümseme vurgusu taşır. Şiirin sonunda
söz konusu nakarat yine aynı anlamı verecek ve şairin alay etme maksadını da iyice belirginleştirecek şekilde
söz dizimsel bir değişikliğe uğratılır: “Bütün kara parçalarında/ Afrika hariç değil” (38). “Afrika hariç değil”
yargısı anlam itibariyle “Afrika dâhil” ile aynıdır. Amaç arka planda trajik bir vurgu taşıyan ironiyi
belirginleştirmektir. Afrikalı ya da zenci olmak, Cemal Süreya şiirinde ötekileştirilmişliğe tekabül eder. Ailece
yaşadıkları sürgün olayı nedeniyle Süreya’nın da benzer bir ayrımcılığa maruz kalmasının şairin bu konudaki
hassasiyetini arttırdığı açıktır.
Cemal Süreya, hangi maksatla olursa olsun şiir işçiliğine kelimeden başlayan bir şairdir. “Güvercin”
ve “kanat” sözcüklerinden bir kadın ismi olarak türettiği “üvercinka” adı da böyle bir çabanın sonucudur.
Bunun dışında “Adı İlhan Berk Olan Şiir”, “Kısa Türkiye Tarihi III” gibi şiirlerde de kelimeyi zorlayan
tavrının izlerine rastlamak mümkündür.
Cemal Süreya mizah uyandırmak amacıyla bazen ters bağdaştırmalara girişir:
“Yataklar var konuşmak için/ Öpüşmek için telefon kulübeleri” (158), “Ben nice gözle nice denizle
nice gazelle/ Rimle gördüm rimle bildim rimle yaşadım seni” (42).
İlk anda yadırgatıcı gelen, bu haliyle dikkat çeken ve mizah uyandıran “yatağın konuşmak, telefon
kulübesinin de öpüşmek için oluşu”nun mantık çerçevesindeki makul eşleşmesi, “yatağın öpüşmek, telefon
kulübesinin de konuşmak için” olmasıdır. Fakat Süreya, İkinci Yeni’nin kelime ve cümle bazında uyguladığı
deformasyona başvurarak imgeleri ters şekilde bağlar. Şair, ikinci alıntıda ise ilk dizedeki bazı öğeleri ortak
üç sıralı cümlenin birer kelimesini ortadan bölerek ikinci dizeye taşır. Süreya, daha basit ve kolay bir söyleyiş
olan “Ben nice gözlerimle gördüm nice denizlerimle bildim nice gazellerimle yaşadım seni” şeklindeki kurallı
söz dizimini tercih etmeyerek arayış içinde olduğunu gösterir.
İroni modern çağda hayatın belirli bir yapısı ve anlamı olduğuna ilişkin idealize fikirlerin yokluğunu
ifade eden gerçekçi bir perspektif kazanır ve kaotik gerçekliğin üzerinden atlamanın, dünyaya aldırmamanın
yetkin bir yöntemi haline gelir. Bu, sanat yapıtlarına bir yönüyle çelişkileri yansıtmak ya da kendi içerisinde
tutarsızlıklar sergilemek şeklinde tezahür eder. İkinci Yeni’nin alışılmadık bağdaştırmalarla kurulan yaygın
imge yapısı, bu doğrultudaki felsefi arka plana da bir gönderme olarak alınabilir. İkinci Yeni şiirinin
öncülerinden olan Cemal Süreya, vahşi imge de denilen bu türden alışılmadık bağdaştırmalara başvurmaktan
ziyade, hayata karşı daha çok başta ironik tutum olmak üzere, kadın ve cinsellikle gardını almıştır.
2. 3. Müstehcenliği bastıran ironi: Cemal Süreya, mizaha bazen müstehcenliğin ifşasında sınırlayıcı
rol yükler. Bu tür örneklerde güldürü, kabalığı bastıran bir sibop vazifesi görür. “Aşk” şiirinde kadın
bedeninde yüzden gövdeye doğru bir tasvire girişirken böyle bir tutum içerisindedir:
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“Seni bir kere öpeyim desem ikinin hatırı kalıyordu/ İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük/ Yüzünün
bitip vücudunun başladığı yerde/ Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra/ Sonrası iyilik güzellik” (17).
Şair/lirik ben, öpmek eylemiyle katıldığı cinsel eylemde, yanaklardan bedenin aşağısına doğru inerken
göğüsten sonrasını “iyilik güzellik” tabiriyle geçiştirerek hem kabalığı sınırlamış hem de mizah uyandırmış
olur. “Sımsıcak, Çok Yakın, Kirli” şiirinde de benzer bir durum söz konusudur. Söz konusu şiirde
“kamulaştırmak”, daha fazla müstehcenlik yaratacağı için şairin kullanmak istemediği kelimelerin yerine
kullanılır.
Cemal Süreya’nın şiirlerinde erginleştikçe simgesel olarak dile getirilecek erotik öğeler, ilk şiirlerinde
doğrudan, yani organ ve edimlerin adları verilerek dile getirilir (Özmeral, 2007: 111). Simgesel ve dolaylı
anlatımın asgaride kaldığı, araya yer yer argo sözcüklerin de serpiştirildiği bu tür cinsel tasvirlerde estetik
duyarlılık oldukça azdır. Cinsel organ ve edimlerin kabalığı metaforik değerlendirmeler ve imalarla
bastırılmak yerine doğrudan verilir. Müstehcenliğin teni küçük düşürdüğü (Alexandrian, 1993: 6) bu tür
anlatımlardan ziyade, Süreya’nın cinsellik anlatımında ima edici sembolizmi makul ölçülerde tuttuğu
şiirlerinin estetik duyarlılık adına daha başarılı olduğu söylenebilir. Cinsellik gibi kaba bir durumun estetik
ortam için filtrelendiği bu tür örneklerde mizahın buna aracılık ettiği görülür. Meryem adlı, şairin deyimiyle
“kolay bir kadın”ın adının şairin sözlüğünde sembolik bir boyut kazanarak “meryemsemek” şekline
dönüşmesi, buna iyi bir örnek teşkil eder. Meryem, öncesinde farklı şiirlerde şu şekilde tanıtılır:
“Ben soluğu Meryem’in sokağında alıyorum/ Meryem’in diyorsam, Kolay Meryem’in usullacık
Meryem’in” (20), “Çeşmeden su içer gibi kolay rahat/ (…)/ Meryem kadifeden bir çingenedir” (30).
“Kolay” olmaktan ilk planda anlaşılması gereken hoppalık/hafif meşrepliktir. Meryem adına atfedilen
bu sıfatın büyük harfle yazılması dikkati bu tamlamaya çeker. Meryem için birisiyle birlikte olmanın
“çeşmeden su içmek” kadar kolay olması komiktir. “Kadifeden çingene” benzetmesine de bu bağlamda mizahi
bir ton yüklendiği açıktır. Meryem adına daha sonra bu bilgilerden hareketle yeni bir anlam daha yakıştırılır:
“Ablasını o saat meryemsiyorum./ Çünkü her kadını meryemsiyorum” (37).
Görüldüğü üzere “Meryem” adı, şairin kişisel sözlüğünde “şehveti uyanmak” anlamı kazanmıştır.
Ayrıca bu doğrultuda özel ad olma özelliğini de yitirerek önce tür adına, sonra “-sa, -se” isimden fiil yapma
ekiyle fiil gövdesine (meryemse-) dönüşmüştür. Benzer şekilde aşağıdaki örneklerde de şairi kaba durumları
mizahla bastırma çabası içinde görmek mümkündür:
“Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde/ Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra” (17),
“Soy bir portakal yedir bana dilim dilim/ (…)/ Ne yapıp yapıp denizi görmek isterim” (29).
Birinci alıntıda ilk anda aralarında anlamsal/çağrışımsal irtibatın kopuk göründüğü “kahraman” ve
“meme” imgeleri, aslında cinsel durumu belirtmek için başarılı bir dolaylama imkânı sağlar. Çünkü
“kahramanlık” sıfatı “asilik, başkaldırı ve dik başlılık” çağrışımları dolayısıyla anlatılan kadın uzvuna da
benzer anlamlar yükleyerek onu şekil yönünden vurgular. Böylece daha müstehcen ifadelere gereklilik
bırakmaz. İkinci alıntıda ise cinsel edimler “portakal yedirmek” ve “ denizi görmek” metaforlarıyla ima edilir.
Erotikle pornografik olanın sınırlarını ayırmak sanat söz konusu olduğunda kayda değer bir yetkinlik
şeklidir. Humor bu amaçla yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Cemal Süreya bunun farkında olan ve başarılı
örneklerini veren bir şairdir.
2. 4. Bireysel ve toplumsal eleştiri maksatlı ironiler: Cemal Süreya şiirinde ironik söylemin en
önemli görevi bireysel ve toplumsal bazda eleştiri yapmaktır. İnce ve açık dokundurmalara hemen hemen her
şiirinde tesadüf etmek mümkündür. Süreya, aykırı olmayı adeta huy edinmiştir. Bu nedenle cinsellik ve eleştiri
gibi özellikle de kendi toplumumuz açısından harcıalem olmayan iki sıcak konuya, onun şiirinin bütün
safhalarında tesadüf etmek mümkündür:
“Burjuva ihtilalinden sonra/ Mösyö Giyotin yüz elli yıldır/ Parisli bir avukat (…) Sinyor kurşun .
İspanya/ (…) / Ya ne buyrulur Mister/ Elektrik Sandalyasına/ İyi özetler Amerika’yı” (56), “Alfabe ihraç eden
Fenike’yi/ Alfabe ithal eden Ankara’yı” (106), “Bütün mimarlar yüksek, mühendisler de/ Bir sen kaldın alçak
mimar ey Sinan Usta!” (134), “Sözgelimi okul kitaplarına girmez şiirim/ Bütün çocuklar anlar da” (139).

233

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

Ülkelerin farklı şekillerde uyguladıkları idam cezası, ülkemizin alfabe kullanımında dışarıya bağımlı
olması, yüksek sıfatlı niteliksiz mimar ve mühendisler ile bunları yetiştiren sistem, şiirinin müstehcen görülüp
okul kitaplarına alınmayışı alıntılarda hicvedilen konu ve başlıklardır. Bu tür örneklerde mizah, hicvin etkisini
ve sözün cazibesini arttıran yardımcı unsurdur:
“Yumuşak G vitamini:/ Ulusalcılık!” (177), “Beş dil biliyormuş ünlü kişi/ Ünlü ve saygıdeğer/ Bir de
Türkçe öğrense/ Altı eder” (320), “Şeker Ahmet Paşa’nın resimlerini/ Eski hececilerin şiirlerini bir de/ Ben
çok seviyorum siz de seviniz” (53), “70.000 aşk ve 90.000.000 dize:/ Ünlü şair İlhan Berk burda yatıyor!/
N’olur yolcu, sevaptır, sakın üşenme,/ Yukardaki sayıya bir sıfır da sen ekle” (291).
Bu dizelerde alay konusu edilenler ise Ulusalcılık, birçok yabancı dil bildiği halde kendi dilini
konuşamayan aydın, ressam Şeker Ahmet Paşa, Hece şiirleri ile İlhan Berk’in şiir performansıdır.
Cemal Süreya şiirinde kara mizah önemli bir yoğunluk teşkil eder. Sırtını trajik bir haykırışa dayayan
kara mizah, insanın acı ve hüzün dolu yaşanmışlığının volkan patlaması gibidir (Şenocak, 2007: 25). Cemal
Süreya, duygusal alanda önce mizah sonra trajiğin uyandığı ve asıl anlatılmak istenenin anlam bakımından
daha etkileyici bir ivme kazandığı bu tür kara mizah örneklerinde genelde “cehalet” sorunu üzerinde durur:
“Afyon garındaki küçük kızı anımsa, hani,/ Trene binerken pabuçlarını çıkarmıştı;/ Varto depremini
düşün, yardım olarak Batı’dan/ Gönderilmiş bir kutu süttozunu ve sutyeni/ Adam süttozuyla evinin duvarlarını
badana etmişti,/ Karısıysa saklamıştı ne olduğunu bilmediği sutyeni,/ Kulaklık olarak kullanmayı
düşünüyordu onu kışın;” (248).
Bindiği treni evi gibi düşünüp ayakkabılarını çıkaran küçük kız ile kendilerine deprem yardımı olarak
gelen malzemeyi hayatlarında hiç görmedikleri için nasıl kullanacaklarını da bilmeyen ve bu nedenle farklı
şekillerde yorumlayıp kullanan çiftin davranışları, ilk anda mizah uyandırırsa da gerçekliğe odaklanıldığında,
mizahın örttüğü acı durum ortaya çıkar. İnsanın bönlüğünden, bilinçli ya da ihmal dolayısıyla cahil
bırakılışına, fakirlikten köylülüğe kadar birçok sebebe indirgenebilecek bu davranışlar acı bir tebessüme sebep
olur.
2. 5. Espri şiiri: Cemal Süreya şiirinde ince zekâ gerektiren ve üzerinde çalışıldığı açık olan espriler
oldukça yoğundur. Onun şiirinin okuyucuyu saran belirgin yanlarından biri de budur. Şair, hemen her konuda
hem okuyucuyu hem de kendisini eğlendirmeye yönelik espriler yapar:
“Evli bir kadınla rakı içerken/ Rozet gibi göğsüne takmış cesaretini” (Tabanca, 53), “Ağabeylerse
utançlarından Emrah” (63), “Fatih Sultan Mehmet gemilerini karadan yürüttü ya/ Deniz kaçkını bir ulusun
çocuklarıyız biz o gün bu gün” (75), “İşgalci bir aşk bu,/ Samanlık sevişenin diyor.” (189), “Saat on ikiden
sonra,/ Bütün içkiler,/ Şaraptır.” (301).
Cemal Süreya, Tarık Özcan’ın deyimiyle soyutun kapısını zorlayarak zekâya yönelmek isteyen bir
şairdir (Özcan 2003: 121). Espri bu özelliğini ortaya çıkarmak/göstermek adına çok uygun bir araçtır.
2. 6. Parodik söylem ve nükte: Cemal Süreya bazı şiirlerinde yaygın olarak bilinen ve ciddi bir havada
yazılmış kimi şiir ve şiir dizeleriyle alay eder. Ciddi yapıtların gayriciddi bir üslûpla deforme edildiği bu tür
örnekleri, parodik söylem229 içerisinde değerlendirmek gerekir:
“Yaş otuz beş dantel gibi ortasından/ Sessizce yırtılmış temiz yüzlü hacılar” (207), “Sıra hep son
kadehe geliyordu/ Dudakların başkalarının masasında lâle (…)/ Hele o çıkışın yok mu kapıdan/ O Allah’ın
belası herifle/ Başkasının olmayı bir türlü beceremiyordun/ Millet arkandan gülüyordu/ Düştüğün hale…”
(285).
Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirinin “Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder./
Dante gibi ortasındayız ömrün.” dizeleri ile Ahmet Haşim’in “Piyale” şiirinin parodize edildiği bu tür
229

“Kökensel anlamıyla ‘parodia’ bir şarkıyı başka bir tonda söylemek, yani bir melodiyi başka bir ses perdesine geçirmek
demektir. Yazın alanına uygulandığında (…) bir metni başka bir amaçla kullanmak, ona yeni bir anlam yüklemektir.” (Aktulum,
1999: 117). Amaç ise ciddi olarak kabul edilen metnin havasını bozarak onunla alay etmektir. Şiir türleri için ortaya konan ciddialçak, soylu-sıradan vs. ayrımları ise Aristo’nun Poetika’sına dayandırılır.
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örneklerde Süreya metinler arası bağlamdan istifade eder. Bununla birlikte, humorun ortaya çıkması için ilk
metinlerin ciddi havasından haberdar olmak gerekir.
Süreya’nın “Mezartaşı Çiçekleri” şiirinden alıntılanan aşağıdaki örnek ise nükteye örnek teşkil eder:
“Kontenjan senatörü bir bayan vardı ya,/ Fuzuli’nin cinsel eğitim görmediğini söylemiş;/ Söyler miydi
şairle çekilmiş olmasa tenhaya,” (292).
Bir söz ya da düşüncenin yanlış olması ya da bir açık verilmesi halinde karşımızdakinin hak ettiği
imkân (Öngören, 1983: 40) olarak tanımlanabilecek nükte, ince bir zekâ gerektirir. Cemal Süreya, Fuzuli
hakkındaki eleştirisinde açık veren kendi deyimiyle “kontenjan senatörü bayan”ın yorumunu kıvrak bir
zekâyla kendi aleyhine döndürmeyi başarır. Senatör bayan tenkitte “belaltı”na inip Fuzuli’nin cinselliği
hakkında yorum yapınca aynı muameleye maruz kalmaktan kurtulamamıştır.
SONUÇ
Bence şiir ve aşk, bunların ikisi de gayrimeşrudur. Meşru duruma gelince ikisi de biter (2002: 112)
diyen Cemal Süreya; erotizm ve mizahın beslediği aykırı söylemi ile Türk şiiri içinde özgün bir yer edinmeyi
başarmıştır.
Cemal Süreya, kadın bedenini cinselliğin sembolü olarak anıtlaştırıp metalaştırmakla birlikte zekâyı
küçültmeyen bir şairdir. Şiirinin en yaygın izleğine (kadın/ cinsellik) aynı sıklıkta ve çoğunlukla ironiyle
uyandırılan bir humor duygusu refakat etmiştir. Bu terkip şiirinin ayırt edici hususiyetidir.
Mizah, Cemal Süreya şiirinde erotik söylem ile eleştirinin tamamlayıcı unsurudur. Mizah tabusal bir
konu olan cinsel değinme ve ifşaata meşruiyet sağlarken hicvin de etkisini arttırmıştır. Bununla birlikte
mizaha, cinsel değinmelerde sınırlayıcı ve sansürleyici bir rol yüklendiği de görülür.
İroni, kelime oyunları, parodi, espri, nükte Süreya’nın mizah tarzını besleyen temel araç ve
yöntemlerdir. Erotik söylem de bu yöntemlerle üretilen mizah harcıyla yoğrulmuştur.
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(24)
Dr. Metin BOZKURT230
ÇOCUK KİTAPLARINDA HAYVAN SEVGİSİ
ANIMAL LOVE IN CHILDREN'S BOOKS

ÖZ
Çocuklar kitaplar aracılığıyla da kendisi gibi canlı olan hayvanları tanırlar. Kitaplardaki karakterleri
örnek alarak, hayvanlara saygı duymayı ve sevmeyi de öğrenirler. Hayvanların, insanlara olan bağlılığını ve
dostluğunu da hissederler. Bu araştırmada, hayvan sevgisine örnek olabilecek çocuk kitapları belirlenmiştir.
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, çocuk kitaplarında yer alan çocuk karakterlerin hayvanlarla olan dostluğunu,
maceralarını ve hayvan sevgisini konu alan ve vurgulayan çocuk kitapları incelenmiş, yetişkinlerin hayvan
sevgisi konusunda neler yapabileceklerine yönelik sonuçlara erişilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hayvan sevgisi, çocuk kitapları, Hayat Bilgisi öğretim programı.
JEL Kodu: I29.

ABSTRACT
Through books, children recognize animals that are as alive as themselves. They also learn to respect
and love animals as examples of the characters in the books. They also feel the loyalty and friendship of
animals to humans. In this research, children 's books which are examples of animal love were determined.
The research was conducted with document analysis, one of the qualitative research methods. In this
research, children 's books in the children' s books are examined and emphasized the friendship, adventures
and love of the children 's characters with animals.
Keywords: Animal love, children 's boks, Life science curriculum.
JEL Code: I29.
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GİRİŞ
Sevgi “insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu”dur
(TDK, 2019). Hayvan sevgi ise hayvanlara karşı yakın ilgi ve bağlılık göstererek hayvanları sevme duygusu
olarak tanımlanabilir. Erdal (2009, s. 16), hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren çocuklarda var olan bir
duygu olduğunu ve çocukların beslemek için bir hayvanlarının olmasını istediklerini belirtmiştir. Sevgi ve
hayvan sevgisi çocuklar için hazırlanmış nitelikli kitaplar aracılığıyla duyumsatılabilir. Böylelikle çocukların
sevgi dolu bir dünyada yaşamalarına ortam hazırlanırken hayvan sevgisinin gelişmesine de katkıda
bulunulabilir (Otmar ve Erdem, 2019, s. 25).
Hayvan sevgisi okul yaşamında da çeşitli öğretim programlarıyla çocuklara kazandırılmaya
çalışılmaktadır. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı İlkokul 1. sınıf kazanımlarında “HB.1.6.1. Yakın
çevresinde bulunan hayvanları gözlemler. Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler,
böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları üzerinde durulur.
Gözlem yapılacaksa gerekli güvenlik önlemleri alınır. HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve
bitkileri korumaya özen gösterir.” (MEB, 2018, s. 17), İlkokul 2. sınıf kazanımlarında “HB.2.6.1. Bitki ve
hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır. HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan
beslemenin önemini fark eder. İmkânlar dâhilinde öğrencilerin uygulamalı olarak bitki yetiştirmeleri, fidan
dikmeleri ve hayvan beslemeleri sağlanır.” (MEB, 2018, s. 21) ve İlkokul 3. sınıf kazanımlarında “HB.3.2.4.
Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Sofra hazırlama, bitki yetiştirme, evcil hayvanları
besleme, bakım, onarım ve bahçe bakımı gibi konular ele alınır. HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve
hayvanların önemini kavrar.” (MEB, 2018, s. 24-27) şeklinde bazı kazanımlar yer almaktadır. Görüldüğü gibi
hayvan sevgisinin çocuklar için önemine Hayat Bilgisi Öğretim Programının 1,2 ve 3.sınıf kazanımlarında da
işaret edilmektedir.
Çocuk kitaplarıyla hayvan sevgisinin çocuklara aktarılması hem bu duygunun çocuklardaki gelişimini
hem de Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın özel amaçlarından biri olan doğaya ve çevreye karşı
duyarlılığı destekleyebilir. Ancak Gönen, Katrancı, Uygun ve Uçuş (2011) araştırmalarında inceledikleri
çocuk kitaplarında en az doğa ve hayvan sevgisine yönelik mesajların olduğunu, konu olarak kitapların %12
sinde doğa bilinci ve hayvan sevgisine yer verildiğini saptamışlardır. Çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak
amacıyla edebi eserlerde bu değere değinilmelidir. Bu eserler aracılığıyla çocuklara hayvanlarla güzel bağlar
kurmanın ve onlara zarar vermemenin önemi duyumsatılmalıdır (Otmar ve Erdem, 2019, s. 24).
Çocuk kitapları çocukların yaşadığı çevreyi keşfetmesine imkân sağlar. Çocuklar kitaplar aracılığıyla
kendisi gibi canlı olan hayvanları tanırlar. Kitaplardaki karakterleri örnek alarak, hayvanlara saygı duymayı
ve sevmeyi de öğrenirler. Hayvanların, insanlara olan bağlılığını ve dostluğunu da hissederler. Kitaplardaki
çocuk karakterlerin hayvanlarla olan dostluğunu ve maceralarını konu alan ve hayvan sevgisini vurgulayan
çocuk kitapları bu açıdan önemlidir.
Bu araştırmada, çocuk karakterlerin hayvan sevgisini vurgulayan çocuk kitaplarından örnekler
incelenmiştir. Çocukların yaşamında önemli duygulardan biri olan hayvan sevgisi çocuk kitaplarında ne
oranda yer almaktadır? Çocuk kitaplarında çocuğa model olacak kahramanlar ve bu kahramanların
davranışları nelerdir? Araştırma kapsamında incelenen çocuk kitapları esas alınarak bu sorulara yanıtlanmaya
çalışılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırmada, çocuk kitaplarında hayvan sevgisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli ile ortaya konmuştur. Tarama
modeli, “geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımı”dır (Karasar, 2014, s. 77).
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Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini hayvan sevgisini konu alan çocuk kitapları oluşturmaktadır. Hayvan sevgisini
en iyi belirgin özellikleriyle yansıtan çocuk kitapları ise araştırmanın örneklemini meydana getirmektedir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın amacı doğrultusunda verilere doküman incelemesiyle ulaşılmıştır. Doküman incelemesi,
“araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini”dir (Yıldırım
ve Şimşek, 2006). Çocuk kitaplarında, çocuk karakterlerin sahip oldukları hayvanlarla veya doğal yaşamdaki
hayvanlarla olan dostlukları, onlarla yaşadıkları maceraları, kitaplardaki görsellerden ve kitap içeriklerinden
yararlanarak açıklanmıştır. Araştırmanın güvenilirliği için çocuk kitapları değişik zaman dilimlerinde yeniden
ele alınmıştır. Araştırmada ulaşılan veriler yorumlanmış ve öneriler aktarılmıştır.
BULGULAR
Araştırma bulgularına göre incelenen çocuk kitaplarında doğal yaşama vurgu yapılması, toplumsal
sorunlara değinilmesi, çocukların hayvanlara yönelik sorumluluklarına işaret edilmesi ve çocukları araştırma
yapmaya, problem çözmeye ve kitap okumaya özendirmesi gibi dikkati çeken özellikler bulunmaktadır.
Çocuk kitaplarında doğal yaşama vurgu yapılmaktadır. Çocuk kitaplarında yer alan çocuk
kahramanların hayvanlarla sohbetlerinden hayvanların doğal yaşam alanlarında daha güzel yaşayabileceğinin
farkına vardıkları saptanmıştır. Benim Minik Kırmızı Balığım adlı kitapta Babacık, bir gün eve balık getirir.
Balığa Minik adı verilir. Minik herkes tarafından çok sevilir. Ancak Minik çok hızlı bir şekilde büyür ve hiçbir
yere sığamaz. En sonunda Babacık, Abicik ve Kedicik tarafından denize bırakılır. Minik denize bırakıldığı
için çok mutlu olur. Minik adlı balığın denize bırakıldığındaki mutluluğu kitapta “Minik, denize girince
kuyruğunu sallayarak bize teşekkür etti ve bir anda gözden kayboldu. Denizin içinde o yine de minikti. İstediği
kadar büyüyebilirdi.” (Avcı, 2014, s. 23) cümleleriyle ifade edilmiştir.
İncelenen çocuk kitaplarında, denizlerdeki aşırı avlanma gibi toplumsal sorunlarda işlenmiştir.
Karadeniz’deki Yunus adlı kitap İsmail adındaki çocuk ile yunus balığının dostluğuyla başlar. Karadeniz’de
hamsiler aniden yok olur. Karadeniz’in Yunus Köyü’ndeki balıkçılar durumun tek sorumlusunun yunus balığı
olabileceğini düşünürler. İsmail ise yunus balığını saklar. Yunus balığı hamsilerin yok olmasının nedenini
İsmail’e, İsmail’de balıkçılara anlatır. Daha sonra İsmail ile birlikte köydeki insanlar da Yunus balığını çok
severler. Köylerinin adını da Yunus Köyü olarak değiştirirler. Kitapta hamsilerin aniden yok olmasının
nedenini yunus balığı “Dünyadaki her şey bitebilir. Kocaman denizlerdeki balıklar bile. Yıllarca o kadar fazla
hamsi avlandı ki, sonunda bir tane bile kalmadı.” (Ak, 2007, s. 11) sözleriyle açıklayarak denizlerdeki aşırı
avlanmanın sonuçlarını ortaya koymaktadır.
Çocuk kitaplarında yer alan bazı hayvanların ise müzik aleti çalma, koleksiyon yapma gibi özelliklere
sahip olduğu belirlenmiştir. “Haylaz Pati’nin Serüvenleri” adlı beş kitaplık seri, Maviş isimli bir kız çocuğu
ile Pati isimli köpeğinin birlikte yaşadığı maceralardan ve eğlenceli öykülerden oluşur. Beş kitaplık seride yer
alan kitaplarda Pati, sahipleri gibi koleksiyon yapmak için kirli çorapları toplar. Maviş, köpeği Pati’nin doğum
gününü kutlamak için yaptığı pastadaki mumlarla Pati’yi korkutur. Maviş ile Pati Ay tutulmasını izlemeye
karar verirler. Maviş ve ailesi Dost Hayvan Çiftliği’nde bulunan Pati’nin ailesini ziyaret etmek için yola
çıkarlar. Bu yolculukta Maviş Pati’ye nasıl flüt çalınacağını anlatır. Pati ailesine Maviş’in flütünü çalar
(Yener, 2014).
Çocuk kitaplarında yer alan hayvanlar, çocukların en yakınında yer alan oyun arkadaşıdır aynı
zamanda. Bilyeler adlı kitabın kahramanı İbo’nun Pisi adında bir kedisi vardır. İbo ve Pisi lunaparkta içinde
cam bilye olan küp kazanırlar. Bu cam bilyelerle oynamak İbo’nun en büyük tutkusudur. İbo’nun babası ise
oğlunun sürekli bilyelerle oynamasını istemez. Ancak İbo bilyelerle oynamayı tekrar başarır. İbo’nun kedisi
Pisi ise sürekli İbo’nun yanındadır. Birlikte bilyelerle oynarlar. Oyun oynarken mutlu olurlar (Ak, 2014).
Çocuk kitaplarında yer alan çocuk karakterlerle hayvanlar arasında sıkı bir dostluk bulunmaktadır. Bu
dostlukla birlikte çocuklarla hayvanlar problemlere çözüm üretmektedirler. Böylelikle incelenen çocuk
kitaplarında hayvan sevgisiyle birlikte çocuklara sorun çözme becerisi de kazandırılmaya çalışılmıştır.
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Uçan Fare ile Hayalet Hayri Karşılaşma adlı kitapta Hayri bir gün okula gitmek isteyen bir Uçan Fare
ile tanışır. Uçan Fare bilime meraklı olduğu için okula gitmek ister. Hayri’yi okula gitme konusunda ikna
eder. Daha sonra Hayri’yle okula giderler. Uçan Fare Hayri’ye ödevlerinde yardım eder. Hayri’nin
büyüdüğünde ne olacağına yanıt ararlar. Hayri ile Uçan Fare dost olurlar (Aküz, 2014).
Ayılar Kitap Okumaz adlı kitapta yer alan Ayı George ise ayı eğlencelerinden sıkılır. Bir gün
gezinirken bir ağacın altında bir kitap bulur. Kitabın içinde aynı kendisine benzeyen bir ayı vardır. O an kitabı
okuyabilmeyi çok ister. Kendisine kitap okumayı öğretecek birisini bulmaya çalışır. Kasabaya inerek
Clementine ile tanışır. Okumayı çok seven küçük kız Clementine, Ayı George’a kitap okumayı öğretir (Clark,
2017).
Güneşten Sarı Baldan Tatlı adlı kitabın kahramanı Naz ormanda bir zürafa ile karşılaşır. Naz arkadaş
olduğu bu zürafaya Uzunbal adını verir. Naz ile Uzunbal, Dev Sümüklüböcek’in açmış olduğu Beyaz Yol’un
izini sürerler. Pek çok macera yaşarlar. Birlikte mutlu olurlar (Sunay, 2006).
Kedim Pazartesi adlı kitabın çocuk kahramanı olan Nil biraz dağınıktır. Odasının her yanına kitapları,
giysileri, oyuncakları, renkli saç tokaları ve kedileri yayılmıştır. Nil bir gün kedilerini sayar ve bir kedisinin
eksik olduğunu görür. Pazartesi adlı kedisi kaybolmuştur. Büyükbabasının sorduğu bilmeceyle kedisi
Pazartesi’yi arar (Kılıç, 2018).
Kırmızı Fil’i gördünüz mü? kitabının kahramanı olan küçük bir oğlan çocuğu sabah uyandığında
odasının duvarındaki resmin eğik olduğunu görür. Resimde yer alan Kırmızı Fil yoktur. Küçük oğlan çocuğu
Kırmızı Fil’i aramaya başlar. Resimde bulunan Mavi Balina’ya, Sarı Zürafa’ya, Mor Kedi’ye, Pembe Fare’ye
ve Yeşil Karga’ya sorar. Sonunda Kırmızı Fil geri döner. Küçük oğlan çocuğu mutlu olur (Avcı, 2015).
Minik Tosbi Evini Arıyor adlı kitapta yavru kaplumbağa Minik Tosbi, evinin bulunduğu sebze
bahçesinde arkadaşıyla saklambaç oynar. Bahçede bir gün arkadaşını ararken evinden uzaklaşır. Kendini av
peşindeki bir şahinin pençesinde bulur. Minik Tosbi’nin başına gelen olaylar kendini hayvanat bahçesindeki
akvaryumda buluncaya kadar böyle devam eder. Minik Tosbi’nin oyun oynadığı bahçenin sahibinin torunu
Sezen ise onu akvaryumda tanır. Sezen, Minik Tosbi’yi yuvasına kavuşturur. Minik Tosbi’nin geri dönmesine
herkes çok sevinir (Bertan, 2011).
Çocuk kitaplarının bazılarında ise hayvan sevgisiyle birlikte çocuklara sorumlulukta kazandırılmaya
çalışılmıştır. Akyaryumdaki Denizkızı adlı kitabın çocuk kahramanı Bilge geceleri denizkızına dönüşen bir
balık alır. Balığa Pembiş adını verir. Bilge Pembiş’e kitap okur. Pembiş’le sohbet eder. Ancak günün birinde
bir bilgisayara sahip olan Bilge, Pembiş’le ilgilenmez. Pembiş’in hastalanması üzerine Bilge onu iyileştirmek
için akvaryumcuya gider. Pembiş’le ilgili sorumluluklarını anlar (Sertbarut, 2009).
Çağlar Tavşan İstiyor adlı kitabın kahramanı Çağlar, doğum günü olduğu için bir tavşan ister. Ailesi
evcil bir hayvana bakmanın sorumluluk istediğini Çağlar’a söyler. Çağlar ise tavşana bakabileceğini düşünür.
Çağlar sorumluluğunun farkındadır. Doğum gününde ailesi Çağlar’ın Zorro adını verdiği tavşanı hediye eder.
Çağlar sorumluluklarını yerine getirir (Tielmann, 2011).
Merak duygusu da çocuk kitaplarında işlenen konular arasındadır. Kaplanı Sakın Gıdıklama adlı
kitabın kahramanı Ece hareketli bir çocuktur. Koşmayı, atlamayı çok sever. Bir gün Ece sınıf arkadaşlarıyla
hayvanat bahçesine gider. Ece hayvanat bahçesinde kaplanları gıdıklar. Hayvanat bahçesinde işler karışır. Ece
kaplanları gıdıklamaması gerektiğini anlar (Butchart, 2016).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma sonucunda incelenen çocuk kitaplarının dikkati çeken özellikleri ise şunlardır: Çocuk
kitaplarında çocuklarla hayvanlarla arasında dostluk bulunmaktadır. Çocuk kitaplarında yer alan hayvanların
da isim vardır. Bu isimler çocuklar tarafından hayvanlara verilmiştir. Erdal (2009, s. 16) araştırmasında çocuk
kitaplarında yer alan çocuk kahramanların, hayvanlara isim bulduğunu, kitaplarda her hayvanın özel bir adının
olduğunu ve bu hayvanlarla çocukların arasında sıkı bir sevgi bağı olduğunu tespit etmiştir.
Çocuk kitaplarında doğal yaşama vurgu yapılmaktadır. Toplumsal sorunlara da dikkat çekilmiştir.
Çocuk kitaplarında yer alan hayvanlar, çocukların en yakınında yer alan oyun arkadaşıdır. Bu hayvanların
insanlara ait özelliklere sahip olduğu görülmektedir.
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Çocuk kitaplarında hayvan sevgisiyle birlikte doğayı koruma, araştırma, sorun çözme ve sorumluluk
gibi Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2019, s. 8) yer alan bazı temel yaşam becerileri de
pekiştirilmektedir.
Çocuk kitapları çocuğun eğitimi destekleyerek, onların yeni düşünceler geliştirmesine yardımcı olması
açısından önemlidir (Erdal, 2008, s. 161). Bu bakımdan hayvan sevgisini vurgulayan eserlerin çocuklara
okunması ve okutulması çocukların yaşam boyu doğayı ve hayvanları sevmesini ve onlarla içi içe saygı ve
sevgi çerçevesinde yaşamasını sağlayabilir.
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Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ231
BOŞ KALAN MÜHENDİSLİK KONTENJANLARI ve HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMLERİNİN ANALİZİ
ENGINEERING DEPARTMENTS WITHOUT FILLING QUOTAS and ANALYSIS OF
DEPARTMENTS OF SURVEYING ENGINEERING

ÖZ
Bu çalışmada; öteden beri ülkemizde her alanda süregelen plansızlığın yükseköğretime yansımaları
sonucunda Fen-Edebiyat, Eğitim, İktisat, Ziraat fakülteleri mezunlarında yaşanan işsizlik problemi 2019
yılında da mühendislik bölümlerini vurmuş ve kontenjanlarının ciddi oranda boş kalmasına sebebiyet
vermiştir.
Bu çalışmada genel olarak dolmayan mühendislik bölümleri kontenjanlarının nedenleri özelde ise
Harita mühendisliği bölümlerindeki boş kontenjanlar sorunu ele alınacak ve çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Yükseköğretim Sistemi, Harita Mühendisliği, İşsiz Mühendisler, Yüksek
öğretimde Plansızlık.

ABSTRACT
In this study; As a result of the implications of the ongoing lack of planning in every field in Turkey,
the problem of unemployment in graduates of the faculties of Science and Literature, Education, Economics
and Agriculture hit the engineering departments in 2019 and caused the quota to remain substantially empty.
In this study, the reasons of the quota of engineering departments which are not filled in general will
be discussed and the problem of empty quotas in Map Engineering departments will be discussed and solution
proposals will be presented.
Keywords: Turkish Higher Education System, Surveying Engineering, Unemployed Engineers,
Planlessness in Higher Education.
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GİRİŞ
Son yıllarda her ile bir üniversite açma kampanyası çerçevesinde; gerekli altyapının, öğretim üyesi
kadrosunun, laboratuvarlarının, kütüphanesinin olup olmadığına bakılmaksızın yeni üniversitelerin açıldığı,
sektörde işgücü fazlalığı olmasına rağmen yeni mühendislik bölümlerinin açıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu
durum bizzat ülkenin Başbakanı tarafından da dile getirilmiştir. 19 Kasım 2017 de bizzat Başbakan Sn. Binali
Yıldırım “Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Ama fakülteler açılırken, sanki üzerinde yeterince düşünülmemiş.
Her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Devlet olarak ne onlara, ne diğer üniversite mezunlarının hepsine iş
bulmamız mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde de her üniversite mezununa devlet iş vermiyor. Peki, işsiz
mi kalsınlar? Hayır! Daha iyi planlama yapmalıyız…” diyerek yükseköğretimdeki plansızlığa dikkat
çekmiştir.
Üniversiteye Girişte Darboğaz
2019 yılında YKS sınavına 2.515.012 gencimiz başvurmuştur. Ülkemizde yükseköğrenimdeki
okullaşma oranının son derece düşük olduğu gerçeği ortadayken yeni açılacak üniversitelere karşı çıkmak da
kolay olmamaktadır. Öte yandan ülkemizde mesleki eğitimin özendirilmemesi, teşvik edilmemesi
üniversiteler önünde aşırı yığılmaya neden olmaktadır. Lisans programlarına aşırı talep de sorunu
büyütmektedir. Gelişmiş ülkelerde meslek liselerinin sivil liselere oranı %70-%30 iken ülkemizde bu oran
tam ters %30-%70 dir. Özellikle yükseköğrenim öncesi mesleki eğitime gerekli yönlendirmelerin mutlaka
yapılması gerekir. Böylece üniversite kapısı önündeki yığılmalar da bir miktar azaltılabilir. Bugün Türkiye ile
teknoloji devi Almanya nın nüfusları yaklaşık eşittir. Almanya da 3 milyon üniversite öğrenci varken Türkiye
de bu sayı 8 milyondur. Bu rakamlar Türkiye de ki eğitim politikasının yanlışlığını göstermektedir. Meslek
öğrenimine gerekli yönlendirmelerin yapılamaması nedeniyle üniversite kapılarına bu kadar büyük bir kitle
yığılmaktadır. Çare ara insan gücü yetiştirmek ve yüksek öğretimi de buna göre yapılandırmadan geçmektedir.
12 Eylül darbesiyle kurulan YÖK ün ülkemizdeki lise üstü olan 2-3 yıllık ne kadar öğretim kurumu varsa
bunları Meslek Yüksek Okulu (MYO) kapsamında üniversite bünyesine sokmuştur. Sanırım bu işlemin amacı
düşük olan Yükseköğrenimli nüfus oranını suni olarak artırmaktı. Ancak uygulama göstermiştir ki MYO lar
bu süreçte başarısız olmuş, kuruluş amaçları olan ara insan gücü yetiştirmekte başarılı olamamıştırlar [2],[3].
MYO lar Üniversitelerden çıkartılıp MEB bünyesine aktarılmalı ve bu okul mezunlarının kamuda, özel
sektörde çalışmalarının önünü açacak yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlıklı bir yükseköğretim planlaması
için YÖK, MEB ve DPT’nin bir araya gelip ülkenin geleceğine yönelik bir kestirim yaparak hangi dallarda
yetişmiş insan gücüne gereksinim duyacağını belirlemesi ve yükseköğretimi bu konuda planlamasıdır
Hiçbir rasyonel plana dayanmadan rastgele açılan mühendislik fakülteleri alanda niteliği düşük mezun
mühendis enflasyonuna sebebiyet vermiştir. Genel olarak mühendislik bölümlerine talebin azaldığı da ayrıca
dikkat çekmektedir. Bunun sebepleri olarak;
-İhtiyaç fazlası mühendis arzı
-Ülke ekonomisini uzun yıllar sürükleyen inşaat sektörünün tökezlemesi, duraklamaya girmesinin
büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Sektörel açıdan bakıldığında inşaat sektörünün teknik eleman açısından
doygunluğa ulaştığı yatırımların azalması sebebiyle teknik eleman, mühendis fazlalığı oluşmasına sebebiyet
verdiği bu durum alanda işsiz mühendislerin çoğalması ve bununda Üniversite tercihlerine yansıdığını
görmekteyiz.
-Mühendislik branşları için getirilen taban puan uygulamasını söyleyebiliriz.
Mühendislik branşlarına getirilen taban puan uygulaması
YÖK ün 2015 yılında uygulamaya koyduğu ilk olarak Tıp ve Hukuk fakültelerine getirdiği taban puan
uygulamasını Mühendislik fakültelerine de getirmesini doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz. Mühendislik
branşları için 2018 yılında getirilen ilk 240 bine girme barajının 2019 yılında 300 bine çıkarılmasına rağmen
kontenjanların boş kalması da dikkat çekicidir. Bu baraj uygulamanın muhakkak devam ettirilmesi
kanaatindeyiz. Mühendislik fakülteleri için getirilen ilk 300 bine girmek barajını biraz daha yukarılara (ilk
150 bin gibi) taşınmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Zira mühendislikler matematiğin uygulamalı
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bir alt dalıdır. Yeterli matematik ve fen bilgisine sahip olmayan öğrencilere mühendislik eğitimi verilmesinde
büyük güçlükler yaşanmaktadır.
Doğal olarak bu taban puan uygulamasının çoğu vakıf olmak üzere bazı devlet üniversitelerinde
kontenjan boşlukları doğuracağını da şimdiden görmek gerekir.
2018 yılı içinde YÖK almış olduğu bir kararla üniversiteler bünyesinde yeni bölüm açılmasına
kontenjan doluluğu şartı da getirmiştir. YÖK bu kararıyla ilk defa öğrenci alım tekliflerinde dikkate
alınacak doluluk oranlarını belirledi. Buna göre; Devlet üniversiteleri için Türkiye Geneli doluluk
oranının %90 olarak belirlenmesine, Vakıf üniversiteleri için Türkiye Geneli doluluk oranının %85 olarak
belirlenmesine karar vermiştir. Bu durumu olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz [2],[3].
2019 YKS Sonuçlarına Göre Harita Mühendisliği Bölümlerinin Analizi
Aşağıdaki 2019 YKS yerleştirmeleri tablosuna baktığımızda fiilen eğitim-öğretim yapılan toplam 27
Harita Mühendisliği bölümünden sadece 10 tanesinin kontenjanlarının dolduğu diğer 17 bölümün
kontenjanlarının dolmadığı gözlenmiştir. Bölümümüzün (Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Harita Mühendisliği
Bölümü) kontenjanları tam dolmuştur. Harita Mühendisliği bölümleri taban puan sıralamalarına baktığımızda
bölümümüz 8. sırada yüksek puanla öğrenci almıştır. Diğer taraftan 27 bölümden sadece 10 tanesinin
kontenjanlarının dolması yakın gelecekte bölümümüz için de kontenjan dolmaması tehdidini
oluşturmaktadır(EK-1).
EK-1 Harita Mühendisliği 2019 2020 Taban Puanları Başarı Sıralaması
G
Y
En
En
Program Adı
enel erleşe Küçük
Büyük
D
Kont. n
Puan
Puan
urum
İSTANBUL
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ/İnşaat
7
7
36
416,
D
Fakültesi/Geomatik
1
Mühendisliği
0
0
7,04258 03057
oldu
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
6
6
33
401,
(ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Geomatik Mühendisliği
D
0
1
6,19247 33922
(İngilizce)
2
oldu
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnşaat
1
1
33
372,
D
Fakültesi/Harita
3
Mühendisliği
00
02
1,62350 33373
oldu
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik
7
7
27
332,
D
ve 4Mimarlık Fakültesi/Harita Mühendisliği (İngilizce)
0
2
7,33531 74436
oldu
KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik
6
6
27
334,
D
Fakültesi/Harita
5
Mühendisliği
0
2
6,28745 96911
oldu
KARADENİZ
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
8
8
27
330,
D
(TRABZON)/Mühendislik
6
Fakültesi/Harita Mühendisliği
0
2
4,14684 66889
oldu
GEBZE
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik
6
6
27
325,
D
Fakültesi/Harita
7
Mühendisliği
0
2
3,84373 40397
oldu
ONDOKUZ
MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
5
5
26
346,
D
(SAMSUN)/Mühendislik
8
Fakültesi/Harita Mühendisliği
0
2
9,62957 27833
oldu
ÇANAKKALE
ONSEKİZ
MART
5
5
26
302,
D
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik
9
Fakültesi/Harita Mühendisliği
0
2
6,54167 68239
oldu
1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Harita
2
2
26
380,
D
Mühendisliği
0
1
6,03153 31549
oldu
1 ZONGULDAK
BÜLENT
ECEVİT
4
27
292,
D
3
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Geomatik Mühendisliği 0
9,43390 72022
olmadı
1 NİĞDE
ÖMER
HALİSDEMİR
3
27
279,
D
1
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği
0
9,03730 03730
olmadı
1 ARTVİN
ÇORUH
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik
2
26
287,
D
3
Fakültesi/Harita Mühendisliği
0
7,56893 77458
olmadı
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1 AKSARAY
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik
Fakültesi/Harita Mühendisliği
1 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik
Fakültesi/Harita Mühendisliği
TOKAT
GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik
1
ve
Doğa
Bilimleri
Fakültesi/Harita Mühendisliği
1 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği
AFYON
KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ
(AFYONKARAHİSAR)/Mühendislik
1
Fakültesi/Harita
Mühendisliği
1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Harita
Mühendisliği
2 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi/Harita Mühendisliği
NECMETTİN
ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
(KONYA)/Mühendislik
2
ve
Mimarlık
Fakültesi/Harita
Mühendisliği
2 OSMANİYE
KORKUT
ATA
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği
2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik
Fakültesi/Harita Mühendisliği
2 HARRAN
ÜNİVERSİTESİ
(ŞANLIURFA)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği
2 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi/Harita Mühendisliği (%75 İndirimli)
2 İSTANBUL
OKAN
ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik
Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (%50 İndirimli)

4
0
4
0
3
0

6
4

1
26
310,
2,09007 68073

0
9
0
6
0
3
0
5

6
0
3

0
2
7
1
3
461

D
olmadı

26
271,
D
2
3,21040 65861
olmadı

4

0

26
285,
6
3,80961 36666

4
0
0

26
274,
D
3
6,16378 21904
olmadı
26
272,
D
5
5,90171 60560
olmadı

1
07

D

olmadı
26
268,
D
2
1,96422 12159
olmadı
5
26
306,
D
1,65589 83602
olmadı
26
283,
9
1,34553 13948

D
olmadı

26
356,
D
9
1,02029 91704
olmadı
6
26
327,
D
0,84148 15004
olmadı
26
279,
D
6
0,71856 32295
olmadı
D
0
----olmadı
D
0
----olmadı
9
6
Yerleşme oranı 2,08%

Bu sorunlar meslek çevrelerinde öteden beri tartışıla gelmiş TMMB-Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası (HKMO) tarafından ülkemizde sivil harita mühendisliği eğitim-öğretiminin 70.
yılında "Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğretim Sempozyumu" 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde
İstanbul da gerçekleştirilmiştir.
Başarıyla gerçekleştirilen bu sempozyumda aşağıdaki tespitler yapılmıştır:
* Eğitim-öğretim programlarının günün gereklerine uygun olarak oluşturulması önemlidir. Bu
çerçevede etkin öğretim tekniklerinin ve eğitim-öğretim metodolojilerinin uygulanması, öğrencilere çok
disiplinli çalışma becerisinin kazandırılması gibi konular büyük önem taşımaktadır.
* Teknoloji olağanüstü bir hızda ilerlemektedir. Ancak üniversitelerimizin bütçeleri teknolojik
gelişmenin sağladığı olanaklardan yararlanılması açısından yetersizdir. Kamusal kaynaklardan alınan pay
mevcut seviyelerde kaldığı sürece teknolojik gelişime adapte olmak olanaklı değildir. Kaynak yetersizliğinin
yanı sıra artan kontenjanlar altyapı sorununu da beraberinde getirmekte; derslik yetersizliği, donanım eksikliği
gibi sorunlar boyutlanmaktadır.
* Mezun sayısının artması reel ücretlerin gerilemesine neden olmuştur. Buna paralel olarak istihdamın
ekonomik durgunluğa bağlı olarak daralmasının yanı sıra; mühendislik projelerinde ve kurumlarda
mühendislerin yönetim kademelerinden ve karar alma süreçlerinden uzaklaştırılması mühendisliğe yönelik
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ilginin azalmasına neden olmuştur. Teknoloji fakültelerinin açılması süreci de mühendislik alanındaki ilgi
azalması ve gerilemeyi boyutlandırmıştır. Ayrıca kamu istihdamında daralma yaşanmakla birlikte
harita/geomatik mühendisliği alanı kamuda en yüksek istihdamın yaşandığı mühendislik disiplinlerinden
biridir; ancak buna rağmen kamuda istihdam edilen harita/geomatik mühendisi sayısı çok yetersizdir.
* 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde harita/geomatik mühendisliği bölümlerinde kontenjanlarını
dolduramayan bölümler söz konusudur. Bu durum ağırlıklı olarak üniversitelerin bulunduğu yerlerin coğrafi
özellikleri, ulaşım sistemleri, sosyal olanakları ve ekonomisi ile ilişkili görülmektedir. Bölümlerin öğretim
üyesi ve yardımcıları sayıları da çok farklıdır. Öğretim üyesi sayısının azlığının yanı sıra öğretim üyesi
yardımcısı olan araştırma görevlisi sayısı da yetersiz görünmektedir. Öğretim elemanı sayıları özelinde söz
konusu olan bu eşitsiz durum eğitim-öğretim altyapısı için de geçerlidir.
* Bazı harita/geomatik mühendisliği bölümlerinin MÜDEK akreditasyonu süreçleri ya tamamlanmış
ya da devam etmektedir. Akreditasyon, özünde programın akreditasyonudur ve ölçme ve değerlendirme
mekanizmalarının varlığı ve bu çerçevedeki geri dönüşler programların bu veriler ışığında yenilenmesini
güvence altına almaktadır. Ayrıca akreditasyon süreçleri salt öğretim elemanlarının değil, öğrencilerin de
desteğiyle yürütülmektedir.
* Yaz uygulamaları/arazi çalışmalarının uygulanmasında yönetsel sorunlar yaşanabilmekte, yaz
döneminde bu uygulamaların yaşama geçirilebilmesi güçleşmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerinin staj
çalışmalarının beklentileri karşılamasına yönelik olarak staj olanaklarının kurumsallaştırılması, eğitim
programlarında iş yeri mühendislik eğitimine de yer verilmesi; staj konusunda yaşanacak sorunların
hafiflemesine katkı sağlayacaktır.
* Öğretim elemanlarının özlük haklarının korunması, araştırma görevliliğine olan ilginin artırılması,
norm kadro uygulamalarına karşı çalışma yapılması gereklidir.
* Mezunların bilgi birikimi, mezun oldukları bölümlere göre önemli farklılıklar göstermektedir.
Bununla birlikte genel olarak teknolojiyi çok iyi kullanan kuşaklar; mevzuat, raporlama ve finans yönetimi
konularında oldukça yetersiz kalabilmektedir.
* Meslek içi eğitim programlarının bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve sektörel gereksinimler
ekseninde yaşama geçirilmesi ve akreditasyonunun sağlanması önemli bir hedef olmalıdır.
* Üniversitelerle kamu ve özel sektör ilişkisinin sağlanması önem taşımaktadır. Üniversite teknopark
ya da teknokentlerinde şirket kurulması ve yürüttükleri faaliyetler üniversite sektör ilişkisinin sağlanması
açısından önemlidir. Ancak bu şirketlerin sektörde yürütülen iş kalemlerine değil araştırma geliştirme
çalışmalarına odaklanmaları gerekmektedir.
* Gelişen ve değişen teknolojinin etkisiyle uygulama ve uzmanlık alanlarındaki
ayrışmaya/derinleşmeye bağlı olarak meslek içi eğitimler ve meslekte yeterlilik ölçümünün gündeme
alınmasıyla hem öğrencinin iyi eğitim-öğretim veren kuruma yönelmesi hem de kamunun ve özel sektörün
beklentilerine yanıt verecek nitelikte eğitim alması sağlanabilecektir.
* CBS, uzaktan algılama vb. alanlarda çalışan kurumlarda harita/geomatik mühendislerinin istihdam
olanaklarının artırılması için çaba harcanmalıdır.
….
HKMO odası yapmış olduğu sektör araştırmasında Harita/Geomatik mühendisliği alanında da işsizlik
olgusunun kendisini göstermeye başladığını tespit etmiştir. Halen öğretime başlamayan 16 üniversitedeki yeni
bölümlerinde eğitime başlamaları durumunda mühendis sayısı 10 yıl sonra 2027 yılında yaklaşık 50 bine
çıkacaktır. Bir tarafta ihtiyaç fazlası mühendis varken özellikle taşrada nispeten yetersiz altyapı koşullarında
(öğretim üyesi azlığı, laboratuvar eksikliği, alet parkı yetersizliği) niteliksiz eğitim verilmesini çok sağlıklı
bulmuyoruz.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Özellikle yükseköğrenim öncesi mesleki eğitime gerekli yönlendirmelerin mutlaka yapılması gerekir.
Böylece üniversite kapısı önündeki yığılmalar da bir miktar azaltılabilir.
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Pahalı bir uygulamalı eğitim dalı olan mühendislik eğitimine ayrılan kaynaklar düşünüldüğünde boş
kalan bölümlerin ve kontenjanların kamu kaynaklarının heder edilmesi sonucunu da ortaya çıkarmaktadır.
Boş kalan mühendislik bölümleri için önerilerimiz
-Bu açıklamalarımız ışığı altında, arz fazlası ortadayken yeni bölümlerin eğitim-öğretime başlamasına
izin verilmemelidir.
-Öğretim üyesi sıkıntısı ve altyapı sorunu yaşayan bölümlerde koşullar yeterli hale gelinceye kadar
öğrenci alımı durdurulmalıdır.
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(26)
Mustafa Enes
Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ2
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE REKABETÇİLİĞİN ROLÜ
THE ROLE OF COMPETITIVENESS IN URBAN TRANSFORMATION
YILDIZ1,

ÖZ
Küreselleşmenin getirmiş olduğu etkiyle tekrar gözden geçirme vurgusu taşıyan rekabetçilik, kentin
dinamik ve sistematik bir şekilde gelişmesinin, büyümesinin, ilerlemesinin ve zenginleşmesinin araçlarından
olmaktadır. Ülkelerde ve şehirlerde kalkınmanın sağlanması, ekonomik canlılık kazanılması ve refahın
artırılması için çoğu ülke rekabet içerikli projeleri kullanmıştır. Rekabetçilik, yapılan çalışmalar ve
araştırmalar ile içerisinde barındırdığı yapıların, kavramların ve unsurların gelişmesine de hizmet etmiştir.
Kentsel dönüşüm çerçevesinde rekabetçilik konusu özel ekonomi bölgelerinin, şehirlerde kümelenmenin,
bölgesel, kentsel ve kentler arası rekabetin, yaratıcı ve öğrenen kentlerin ve rekabet gücünün ele
alınmasıylarekabetçilik perspektifinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Çalışmamızda, kentsel dönüşümün rekabetçi yapı göz önünde bulundurularak yapılmasının, kentlerin
rekabet edilebilirliğinin geliştirilmesinin ve kentin rekabet gücünün artırılma prensibi ile dönüştürülmesinin
kentsel refahın artmasında, kente ekonomik canlılık sunmasında, kentin zenginleşmesinde, ilerlemesinde ve
gelişmesindeki etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kentler Arası Rekabet, Rekabetçilik.

ABSTRACT
Competitiveness, which emphasizes the revision with the effect of globalization, is one of the means of
dynamic, systematic development, growth, progress and enrichment of the city. Most countries have used
competitive projects to ensure development, economic vitality and prosperity in countries and cities. The
studies and researches on competitiveness have also served the development of the structures, concepts and
elements of competitiveness. The issue of competitiveness within the framework of urban transformation
contributes to the development of competitiveness perspective by addressing private economic zones,
clustering in cities, regional, urban and inter-city competition, creative and learning cities and
competitiveness.
In our study, taking into consideration the competitive structure of urban transformation, improving
the competitiveness of cities and transforming the city with the principle of increasing the competitiveness of
the city, increasing urban prosperity, providing economic vitality to the city is aimed to reveal the effect on
the progress and development.
Keywords: Urban Transformation, Urban Competition, Competitiveness.
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GİRİŞ
Günümüzün en büyük ekonomik itici gücü olan küreselleşme, gelişmiş ülkelerdeki uluslar, bölgeler
ve özellikle şehirler dahil olmak üzere her türlü ekonomik aktörün rekabet avantajlarını, güçlü yönlerini ve
fırsatlarını tekrar gözden geçirilmelerini sağlamaya zorlamaktadır (Hospers, 2003). Küreselleşmenin etkisiyle
daha net bir şekilde göze çarpanrekabet olgusu, geçmişten günümüze, insanların var oluşundan bu yana, yaşam
mücadelelerini sürdürmelerinin, en iyi olma çabalarının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim
rekabetçilik, mevcut düzeni daha sistematik ve işler hale getirmenin, daha iyiye ulaşmanın da anahtarı
sayılmaktadır (Yorgancılar, 2011:383).Rekabet söz konusu olduğunda genelde firmalardan ve ülkelerdensöz
edilir(Geyik ve Coşkun, 2004: 678). Philip Kotler’in dediği gibi rekabet sadece ürünler ve firmalar arasında
gerçekleşmez, ülkeler ve şehirler de birbirleriyle rekabet eder.
Bu bağlamda çalışmada teorik çerçevede rekabet ve rekabetçilik kavramı ve bu kavram çevresinde
gelişen kavramlar ele alınarak özellikle kentlerin rekabetçiliği konusunda kentsel dönüşümün rolü ve kentlerin
rekabetçiliğini arttırmadaki payı tartışılacaktır.
REKABET KAVRAMI
Rekabetçilik, kavram açısından, bölge refahının temel bir belirleyicisinin yani modern ekonomilerde
sürdürülebilir büyümenin temeli anlamına gelmektedir. Rekabetçilik kendi başına bir amaç değildir, daha çok
ekonomik başarının itici güçlerini ve dinamiklerini göstermektedir. Bu nedenle, kişi başına düşen gelir veya
istihdam eğilimleri gibi açıklayıcı ekonomik önlemlerin ötesine geçmek, ekonomik performansın altında yatan
kaynakları araştırmak için önemlibir unsur olmaktadır(Turok, 2004: 1069).
Rekabet siyasal, sosyal, kültürel,ekonomik ve etikyönden toplumlara ait tüm alanların daha
fazlagelişmesine imkân tanımaktadır. Buna ek olarak,spontanelikten uzak bir biçimde sürekli olarak dinamik
birdeğişimin ve yeniliğinyaşanmasınatemelolmaktadır. Etkin çalışan bir piyasa sistemi için temeldir. Doğru
bir şekilde uygulandığı sürece sosyal adaleti ve ekonomik etkinliğisağlamaktadır. Piyasa aktörlerinin karar
bağımsızlığını ve kişiselçıkarlarınıgözeten eylemleri de korumaktadır (Yorgancılar, 2011:383).
Yapılan araştırmalar neticesinde rekabetçilik kendisi ile ilişkili olan bir çok kavramın gelişmesine
imkan sağlamış, son on yılda kentsel, bölgesel ve ulusal ekonomik analiz ve politikada yaygınlaşmıştır (Turok,
2004: 1069).
REKABET KAVRAMI PERSPEKTİFİNDE GELİŞEN KAVRAMLAR
Rekabet Gücü
1970 ve 1980’li yıllarda pazar ve endüstrilergittikçeküresel yapılar haline bürünmüştür. Bundandır ki,
ulusal rekabet gücü̈ tümülkeleraçısından daha önemli bir kavram olarak algılanmaya başlamıştır. Dünyanın
en büyük ekonomik gücüne sahip ülkeler açığa çıkan durum karşısında rekabet güçlerini koruma ya da arttırma
konusuna daha çok önem vermiş ve girişimler başlatmışlardır. Her geçen gün hazırlık ve alt yapılarını kurmuş
yeni rakiplerin küresel pazara girmeleri, daha önce oldukça rahat hareket eden gelişmiş ülkeleri, rekabetçi
konumlarını koruyabilmek amacıyla, bilimsel araştırmalar gibi çeşitli araçlarla yapıların sürekli kontrol
etmeye, iyileştirmeye zorlamıştır. Tüm dünya ekonomisinin daha küresel bir kimlik kazanması, rekabetçi
büyük değişimlerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu yeni yapıyla birlikte gelişmiş ülkelerin yıllar boyu kurduğu
egemenliğinin sona ermesi ve aynı piyasalarda aktif katılımcı sayısının kayda değer bir şekilde artması
yaşanan köklü değişimin en önemli sonuçlarındandır. Yeni oluşan bu rekabetçi yapı, birbiriyle ilişkisiz olduğu
düşünülen çeşitli alan ve akımlar arasındaki ilişkinin aslında ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur (Çivi
E., 2001: 21).
Küresel şehirlerarası rekabet bağlamında, kentlerin ana hedefi, bir kentin konumlandırılması ve
çekiciliğinin kritik bir işlevi olduğu rekabet gücünü artırmaktır. Cazibe odaklı gelişim stratejileri, dış
kaynakların küresel akış alanından etkin bir şekilde alınmasını amaçlamaktadır (Anttıroıko, 2015: 233).
Şehir bölgesinin ortak fiziksel, ekonomik, sosyal ve kurumsal kaynakları veya varlıkların ekonomik
gelişmenin üç önemli belirleyicisini kapsadığı söylenebilir.
• Yerel firmaların ürünlerini tartışmalı dış pazarlarda satma yeteneği olan “Ticaret”,
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• Ürünlerin değeri ve üretildikleri “Verimlilik”,
• Yerel insan, sermaye ve doğal kaynakların kullanılması (örneğin, istihdam oranı).
Rekabet gücü, bu üç değişken arasındaki karmaşık ilişkilerin bir fonksiyonunu içermektedir.
Bunlardan herhangi biri düşürülürse, bölgenin refahının belirleyicilerini çok dar bir şekilde temsil etme riski
vardır. Verimliliğin belirleyicileri (inovasyon, yatırım, beceriler, altyapı, girişimcilik, vb.) daha derin analiz
gerektiren bu özelliklerin altında yatan faktörler ve aynı zamanda birçok zor ölçüm sorunuyla ilgili daha fazla
soru vardır. Terim, bölgesel ekonominin farklı dallarındaki rekabetçi konumlar (çeşitlilik) arasındaki önemli
farklılıkları gizleyebilir. Ayrıca zaman içindeki değişken ekonomik performansı (oynaklık) ve farklı sosyal
gruplar, alanlar için (eşitsizlik) rekabetçi başarının düzensiz sonuçlarını gizleyebilir (Turok, 2004:1070).
Bölgesel Rekabet
Günümüzde bölgeler, ulusların politikalarını uygulayabildiği mekanlar olmaktan çıkmıştır. Artık,
bölgeler kendi karar mekanizmalarını oluşturmuş, kendi politikalarına göre kararlar alan ve bunları uygulayan
sistemler haline gelmiştir. Bu kadar önem kazandığı bir düzende, rekabet kaçınılmaz olarak görülmektedir
(EDAM, 2009).
Son 20 yılda,“rekabetin” en çok önem kazandığı mekanlar kentsel alanlar ve bölgeler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bölgelerin rekabet edebilir olması, ülkelerin kalkınma düzeylerini ve dünya üzerindeki
konumlarını etkileyen bir etken olmuştur. Bölgesel rekabet edebilirlik, bir bölgenin bünyesinde yarattığı iş
olanaklarının hem niteliğini hem de niceliğini, diğer bölgeler ile rekabet edebilecek seviyede tutması olarak
tanımlanmaktadır (Kerimoğlu ve Sezer, 2017: 237).
Bölgesel rekabet geçmişe oranla son on yılda daha da fazla önem kazandığı görülmüştür. Bunun temel
nedeni olarak ise bölgelerin giderek küresel ekonominin etkileri altında kalması gösterilmiştir. Üretimin dünya
genelinde belirli bölgelerde yoğunlaştığı, bölgesel ihtisaslaşmaların gerçekleştiği, farklı bölgelerin farklı
alanlarda ihtisaslaştığı ve öne çıktığı vurgulanmıştır (Kara, 2008:8).
Kentler Arası Rekabet
Kentler arası rekabet, “kent yönetimi ve paydaşlarının bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde sermaye
başta olmak üzere, kaliteli insan kaynaklarını cezbetme ve kamu kaynaklarından daha yüksek pay alarak
rakiplerine göre üstünlük kazanma güdüsüyle ve stratejisiyle hareket etme ve yapılanma çabası”dır (Türkkan
E, 2018:1). Kentler, bölgelerin de diğer üretim merkezleri ile ticaret yapma imkanlarını arttırarak bölgesinde
hizmet sunmayı, iletişim, organizasyon, haberleşme gibi olanaklar açısından lider konumuna yükselmeyi ve
üretim yelpazesini genişleterek girişimcisinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç üzere
başarılı olan kentler hızla yükselmekte diğer kentler ise hızlı bir düşüş sürecine girmektedir ve böylece giderek
kentler arası rekabette saf dışı kalmaya başlamaktadır. Ortaya çıkmaktadır ki, günümüzde ülkeler birbirleriyle
kentler aracılığıyla rekabet etmektedir. Bu rekabette avantajlı olabilmek için gelişmiş kentlerini bankacılık,
ticaret ve ulaşım gibi alanlarda ulusal ve uluslararası sistemle bütünleştirerek daha gelişmiş kentler yaratma
ve küresel sermayeyi bu kentlere çekme yolunda mücadele etmektedir (Başaran, 2008: 74).
Kent Rekabetçiliği
Kent rekabetçiliği,“kent yönetiminde ve yönetişim süreçlerinde kentlerin rekabet üstünlüğü
kazanmasını sağlayan faktörlerin belirleyici rol oynaması” olarak tanımlanabilir (Türkkan E, 2018:1).Son
yıllardaakademisyenler, yerel yöneticiler, ekonomistler ve şehir plancıları gibi pek çok alanın ilgisini çeken
kent rekabetçiliği, ulusal hükümetler düzeyinde ulusal ekonomilerinin rekabetçiliğini artırmada önemli bir
bileşen olarak ortaya çıkmaktadır (Eroğlu ve Yalçın, 2014:27).
Özel Ekonomi Bölgeleri
Özel ekonomi bölgeleri, birden fazla il ve ilçeyi kapsayan, belirli bir amaca uygun inşa edilmiş alt
bölgelerden oluşmaktadır. Alt bölgeler sanayi altyapısı, teknolojik altyapısı, limanı, havaalanı, meslek okulları
ve üniversiteleri, yerleşim ve konut alanları, ticaret yapıları, kültür, sanat ve turistik yapıları gibi tesislerden
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oluşmaktadır. Özel ekonomi bölgeleri, hep birlikte yönetilen, ülkenin geri kalanından farklı idari, düzenleyici
ve mali rejimlerle çalışan sınırlandırılmamış bölgeler olarak tanımlanır (Çakmak ve diğerleri, 2017:604). Özel
ekonomi bölgelerine rekabetçilik perspektifinden baktığımızda kentlerde özellikle sanayi ve ticaret açısından
gelişmiş bölgelerin oluşmasında önem arz etmesi düşünülmektedir. Kentlerde rekabet ortamının oluşmasında
özel ekonomi bölgelerinde kayda değer olacağı ve bu iki etkenin birbiri ile etkileşim içerisinde olması
gerektiği öne sürülebilir.
Kümelenme
Kümelenme yaklaşımı firmaların, sektörlerin, bölgelerin ve ülkelerin rekabetçilik gücünü artırmaya
yönelik politika arayışlarında ön plana çıkmaktadır. Özellikle, 2000 yılının başından itibaren ülkelerin rekabet
gücü artan bir ivme yükseltilmiştir. Bu da, ulusal kalkınmanın sağlanarak ülke refahının artırılmasını ön plana
çıkarmıştır. Böylece kümelenme adından söz ettirmeye başlamıştır. Dünyanın dört bir yanında
kümelenmelerin analizlerinin yapılması, geliştirilmeleri ve yönetimi konusunda yeni kurumlar ihdas
edilmesine bağlı olarak birçok politika yürürlüğe girmiştir. Bu politikalara kısaca yer vermek yerinde
olacaktır. ABD’de Harvard Üniversitesi öncülüğünde yapılan rekabetçilik ve kümelenme çalışmaları
kurumsal şekilde sürdürülmektedir. İngiltere’de faaliyet gösteren bölgesel kalkınma ajansları (BKA) ülkenin
kalkınma çalışmalarını kümelenme yaklaşımı çerçevesinde geliştirmeye çalışmaktadır. Diğer yandan İtalya,
geleneksel olarak kümelenme yaklaşımını kalkınmasının temel dayanaklarından biri olarak kullanmaktadır.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi
organizasyonlar kümelenme çalışmalarını desteklemekte ve de kalkınma çabalarında kümelenme yaklaşımını
tavsiye etmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde, ülkemizde başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzerebirçok kamu kurumu kümelenme
yaklaşımını benimsemiştir ve ilgili politikalarını bu çerçevede tasarlamaya başlamıştır (Eraslan ve Dönmez,
2015: 72-73).
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMININ İRDELENMESİ VE BU PERSPEKTİFDE GELİŞEN
UYGULAMALAR
Kentsel dönüşüm; kente yakışır, kent yaşamına uygun olan alanları ortaya çıkarma faaliyeti olarak
tanımlayabiliriz. Bu tanım bize gösteriyor ki kentsel dönüşümün kentlinin refah içinde yaşadığı ve birçok
etmen ile birlikte kentin planlı yaşam alanları oluşturmaktadır.
Kentsel Dönüşümün Süreci ve Gelişimi
Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk olarak, 19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan kentsel büyüme hareketleri
sonucunda, bazı bölgelerin yıkılıp yeniden yapılması (kentsel yenileme) şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu
dönemde kamu sektörü yönetimli liderlik modeli ile gerçekleştirilen kentsel dönüşüm süreçleri iki farklı
temele dayanmaktadır. Bunlar 1851’de İngiltere’de çıkarılmış olan ve kentsel politikalar üreten Konut Kanunu
ve 1851-1873 yılları arasında Fransa’da, Paris kenti için gelişim müdahaleleri gerçekleştiren Vali
Haussmann’ın operasyonlarıdır (Öngören ve Çolak, 2013: 20).
Kentlerde dönüşüm süreçleri farklı zaman periyotlarında, farklı şekillerde gelişmektedir. Dönüşüm
süreçleri zamana ve mekâna göre farklı müdahaleler içermektedir.Roberts (2000) dünyada olan kentsel
dönüşümleri “Kentsel dönüşüm pratiği gelişim süreci”nde beş dönemde incelemiştir. Bu dönemler (Ünal
Topkaya, 2014: 13);
1. 1950’ler yeniden inşa etme
2.1960’lar yeniden canlandırma
3. 1970’ler yenileme
4. 1980’ler yeniden geliştirme
5. 1990’lar yeniden üretme olarak adlandırılmıştır.
Kentsel dönüşüm, zaman içinde değişen ekonomik ve sosyal dengelerin kent mekânı üzerinde
oluşturduğu sonuçlardan biridir. Dünyada özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan kentleri yeniden
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yapılandırma süreçleri günümüze dek farklı dönemlerden geçmiş ve kentler çok çeşitli yöntemlerle
yenilenmiştir (Ünal Topkaya, 2014: 13).
Kentsel Dönüşümün Uygulama Biçimleri
Uygulama biçimleri temelde kentlerin işlevini yitirmiş alanlarına yönelik yapılan çalışmaları
göstermektedir. Bu doğrultuda kavramlar belli amaçlar temelinde adlandırılmıştır. Ancak yapılan uygulamalar
yöntem açısından farklı olmaktadır. Bu nedenle kavramlar; uygulamaların niteliği, kapsamı, yöntemi ve
doğurduğu sonuçları bakımından ayrı başlıklarla değerlendirilmesi gerekmektedir. (Yaman, 2010: 119).
Kentsel Yenileme (Renewal), önceki yıllarda daha iyi durumda olan fakat zaman içerisinde eski
işlevini yitirerek çöküntü bölgeleri haline gelmiş olan kentlerin, şuan ki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
yeniden oluşturulmasıdır. Bu kavram, gerek yerleşme düzeni, gerekse mevcut yapıların durumu bakımından
yaşama ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi olanağı bulunmayan alanlardaki yapıların tümünün veya bir
bölümünün ortadan kaldırılarak yeniden imar edilmesi durumunu ifade eder (Görün ve Kara, 2010: 141).
Soylulaştırma (Gentrification), İngilizce gentrification kelimesinin karşılığı olan soylulaştırma, içeriği
tam olarak ifade edilemediği gerekçesiyle akademik çevrelerce nezihleştirme, mutenalaştırma, seçkinleştirme,
burjuvalaştırma, centrifikasyon, gibi isimlerle anılmakta olup, kentsel dönüşüm uygulamaları sonrasında
ortaya çıkan durumdur (Yaman, 2010: 120).
Kentsel Sağlıklaştırma (Rehabilition), Avrupa’da kentsel dönüşüm, kentsel iyileştirme rehabilitasyon
bağlamında yapılan müdahalelere ilk olarak, 1950’lerde sefalet yuvaları olarak adlandırılan çöküntü
alanlarının temizlenmesi hareketi ile başlandığı bilinmektedir. Kentsel alanın büyük bir bölümünün yıkılıp
yerine yeni bir şehir dokusu inşa edilmesi, trafik sisteminin yeniden organize edilmesine karar veren bu radikal
eylem biçimi, 1960’larda tarihi ve kültürel mirasın korunması düşüncesinin yerleşmeye başlaması ile birlikte
terk edilmiştir (Nurengin Kocamemi, 2006: 7).
Kentsel Koruma (Preservation - Conservation), kültürel ve doğal varlıkların belirli yasal düzenlemeler
çerçevesinde korunması, tarihi çevrenin yok olmasının önlenmesi, dünden bugüne, bugünden yarına kalacak
tarihi mirasın günümüzle bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır (Yaman, 2010: 128).
Yeniden Canlandırma (Revitalization), bir çöküntü alanında fiziksel yapının sağlıklaştırılması ve yasal
meşrutiyetinin gerçekleştirilmesiyle (imar bakımından meşru olmayan bir alanın o yerde yaşayanlara güvence
vermek amacıyla alanın meşru hale getirilmesi) kalınmıyor, aynı zamanda o alandaki ekonomik yaşamın
canlandırılması isteniyor ise gerçekleşecek dönüşüm yeniden canlandırma olarak adlandırılabilir (Tekeli,
2014: 276).
Yeniden Geliştirme (Redevelopment), bozulmuş ve korunacak değeri olmayan yapıların bulunduğu
bölgelerde uygulanan bir yöntemdir. Yerel yönetimler bu yaklaşım ile arazinin maksimum kullanımı, daha
yüksek zemin alanı ve şehir merkezine daha yüksek gelir grupları ve bunların aktivitelerinin gelmesini
sağlayabilmektedir (Çardak, 2011: 19).
Düzenleme (Improvement), “bir kentin, bir kasabanın tümünün veya bir yerleşim yerinin bir
bölümünün kendiliğinden gelişmesine engel olmak, bu gelişmeye toplum yararına biçim vermek amacıyla,
yerleşim yerinin işlevleriyle toprak kullanımı arasında bir ilişki kurmayı öngören, geleceğe dönük kamusal
bir eylem türü” olarak tanımlanmaktadır (Ertaş, 2011: 4).
Tazeleme – parlatma (Refurbishment), kentsel imaj ve karakterin sağlanmasında önemli rol oynayan
peyzaj elemanlarının ve kent mobilyalarının kullanımıyla tarihi bölgelerin yeniden canlandırılmasını
öngörmektedir (Keleş, 2004: 236).
KENTSEL DÖNÜŞÜM ve REKABETÇİLİK İLİŞKİSİ
Kentsel dönüşüm, dönüşüme sebebiyet verecek kentsel problemlere dair başta fiziki olmak üzere
sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmada bir düzenleme aracı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle düzensiz bir
şekilde gelişmiş olan kentsel alanlar, eskimiş ve kullanım dışı kalmış yapılar, afet riskini taşıyan alanlar,
boşaltılmış tarihi kent merkezleri, kullanım dışı kalan limanlar, sanayi bölgeleri vb. birçok farklı problemi
içerisinde barındırdığından kentsel dönüşüm bir çözüm aracı olarak kullanılagelmektedir (Özçevik ve
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diğerleri, 2018: 799). Bütün bunlara ek olarak dönüşüm, kentin kendi sosyal dinamikleri içerisinde yavaş
yavaş gelişen bir süreci içermektedir. Bu süreç, fiziksel yapının değişiminin yanı sıra, değişimin ilişki
katmanlarını da bünyesinde taşıdığından bütünsel bir şekilde ilerlemektedir. Bu bağlamda, dönüşüm sürecinin
aşamalarını, her aşamayı etkileyen yapısal özellikleri ve aktör etkileşimlerini ve ilişkileri de iyi bir şekilde
anlamak gerekmektedir (Ataöv ve Osmay, 2007 :76). Türkiye’de yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına
bakıldığında dönüşüm faaliyetlerinin genel itibariyle fiziki düzeyde kaldığına dair verilerortadadır. Hâlbuki
bu durumda gerçek manada bir dönüşümden söz edilememektedir. Bütünsel yönden bir dönüşümün
sağlanması,topluma ait tüm alanların daha fazla bir şekilde gelişimini, değişimini ve yenilenmesini dinamik
bir şekilde sağlayan rekabetçilik ile mümkün olabilmektedir.
Şehirlerin sınırları dahilinde elde edilen gelir ve istihdam, diğerlerininkinden daha fazla olduğu sürece
şehir daha iyi bir performans göstermektedir Bu, bir kentin rekabet edebilme kapasitesinin, şehirlerin konum
olarak nitelikleri ile firmaların bunlarda aktif olan diğer ekonomik alanların güçlü ve zayıf yönleri arasındaki
etkileşimle şekillendiğini göstermektedir (Begg, 1999:798). Bir nevi rekabetçilik kentin güçlü veya zayıf
yönlerinin analizini ortaya çıkarmaktadır. Ve bu durumda kentin güçlü yönlerinin geliştirilmesini, zayıf
yönlerinin güçlendirilmesini sağlayan bir potansiyel olabilmektedir. Dönüşüm bu sayede daha verimli bir
yapıda gerçekleşecektir. Bir ülkedeki rekabet edilebilirliğin artması bir diğerinin pahasına olmayıp, aksine
farklı ülkelerdeki verimliliği ve verimliliğin getirmiş olduğu kazançları entegre edilebilmektedir ve kentler
karşılıklı olarak güçlenebilmektedir (Begg, 1999:797). Bir başka perspektiften bakıldığında bu durum
rekabetçiliğin kentlerin değerlerinin ön planda çıkmasına olanak tanıdığını, kentlerin yetkinlik kazanmasında
önemli bir rol üstlendiğini açığa çıkmaktadır.
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Rekabet Gücünü Arttırıcı Planlama Ölçeğinde Öneriler
Kentsel dönüşüm projelerinin parsel ve ada ölçeğinde değil, mekansal bütünlüğü
sağlayabilecek ölçekte tutulması gerekmektedir.
Proje içeriğinde yapılacak olan planlama çalışmalarının şehrin genel planlarına uyum sağlayıcı
nitelikte olması.
Üst ölçekli planlar ile uyum sağlaması.
Ekonomik açıdan kentin daha güvenilir ticaret ortamının oluşması ve ekonomik çeşitliliğinin
sağlanması.
Kentsel dönüşüm projelerin yer seçiminde, bölgenin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler,
yan sanayi olanakları ve ithalat ve ihracat yapılabilecek olanaklar ile ilişkisinin sağlanabilecek konumda
olması.
Kentin tarihi ve kültürel alanların varlığı ve zenginliği, turizm potansiyelini arttırıcı ulaşım
imkanlarının varlığı, ulusal ve uluslararası kongrelere uygun ortamların bulunması kentte turizmin gelişmesini
sağlayacak projelerin geliştirilmesi.
Kentin ulaşım olanaklarının geliştirilmiş olması.
SONUÇ
Rekabetçilik konusunda literatürde kayda değer çalışmalar yapan ve bu konuda önde gelen Harvard
işletme profesörü Michael Porter’e göre şehir içi sürdürülebilir bir ekonomik tabanın oluşturulması için ihtiyaç
duyulan, özel ve kar amaçlı girişimler, ekonomik kişisel çıkarlara ve gerçek rekabet avantajına dayalı
yatırımların yapılması, sosyal yatırımın artması ve ekonomik faaliyetlerin izlenmesinin umulması tek başına
şehir içi sorunları iyileştirmeyecektir. Porter perspektifinden baktığımızda kenti başarılı bir şekilde yeniden
canlandırmak, verimli ve bütünsel zeminde bir kentsel dönüşüm sağlanması isteniyorsa hükümet kaynakları,
toplum temelli kuruluşlar, iş sektörü, kolejler ve üniversiteler de dahil olmak üzere, ülkenin tüm varlıkları
harekete geçirilmelidir. İhtiyaç duyulan kurum, şehirde bulunan problemlerle başa çıkmak için tüm
toplulukların yelpazesini tam anlamıyla kullanan işbirlikçi ve koordineli stratejileri tasarlama ve uygulama
yeteneğine sahip kurumlar sürece eklenmelidir (Johnson ve diğerleri, 1996: 259-265).
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Rekabetçi bir şehir, firmalarını ve endüstrilerini iş yaratma, üretkenliği artırma ve gelirleri artırma
konusunda başarıyla kolaylaştıran bir şehirdir. Dünya çapında, şehirlerin rekabet edebilirliğinin arttırılması
aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve ortak refahı teşvik etmek için bir yoldur. Üretken şehirler, sakinlerinin
çoğuna yaşam kalitesi sunmayı başaracak, ekonomik olarak başarısız olan şehirler, yoksulluğun önlenmesinde
ve azaltılmasında etkisiz kalacaktır (Webster and Muller, 2000: 41). Rekabetçi yapı göz önünde
bulundurularak yapılan kentsel dönüşüm kentin iş imkanını artırabilir bu da kentin yaşam kalitesinin artmasını
sağlayabilir.
Kentsel dönüşüm, rekabetçilik unsuru dikkate alınarak yapıldığında nicelikten ziyade nitelik odaklı
prestijli yapıların ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte kentin gelişiminin hızlanacağı
beklenmektedir. Bunlara ek olarak belirtilmedir ki, rekabetçilik sosyal eşitsizliğe sebebiyet vererek değil,
denge göz önünde bulundurulduğu ve kentin özgün potansiyeline uygun bir şekilde yapıldığı sürece amacına
ulaşabilecektir.
Bölgesel rekabetçiliğin merkezinde olan başarı, ziyaretçi çeken mekanları (farklı mağazalar, müzik
mekanları, akıllı oteller ve modaya uygun barlar ve restoranlar) ve ayrıca şehir merkezini planlamak,
yönetmek ve pazarlamak için çeşitli organizasyonları yaratabilir. Bu altyapıdaki uluslararası ticaret
sözleşmeleri kent turizminin büyümesini destekleyebilir. Uluslararası kültürel ve sportif etkinlikleri
güvenceye almak ve rekabetçi fonları kazanmaktaki başarı, şehirlerin dış profilini değiştirebilir ve özel yatırım
ve nüfusu etkileme yeteneklerini artırabilir (Turok and Bailey, 2004:167).
Kentin refah seviyesinin yükselmesinde veya azalmasında rekabet gücünün de etkili olduğu
unutulmamalıdır. Şehirlerde rekabet gücünü olumsuz etkileyen altyapısal, çevresel ve güvenlik problemlerin
giderilmesi ile kent ekonomik canlılığı yakalayacaktır. Kentsel dönüşümün kentin rekabet gücünü artıracak
şekilde yapılması şehrin kalkınmasının sağlanmasında etkili olacak ve bu dönüşümle şehrin refahı, ekonomik
canlılığı daha hızlı bir şekilde artacaktır.
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(27)
Şenel
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Nesrin BİROL233
OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDAN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
SERVİSLERİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ALGILARININ
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PERCEPTIONS OF MANAGERS and TEACHERS ON ABOLITION OF
PSYCHOLOGICAL COUNSELING and GUIDANCE SERVICES FROM PRESCHOOL
INSTITUTIONS
ÇITAK232;

ÖZ
Bu çalışmanın amacı anaokullarında rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin uygulama dönemine
ve bu servislerinin anaokullarından kaldırıldığı döneme ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin
araştırılmasıdır. Bu amaçla anaokullarında çalışan 20 yönetici ve öğretmenle görüşmeler yapılmıştır. Görüşme
yapılan yönetici ve öğretmenlerin çalıştıkları okullarda psikolojik danışma ve rehberlik servisleri
bulunmaktadır. Veriler nitel araştırma yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme
formuyla toplanan veriler içerik analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Araştırmadan kapsamında elde edilen bulgular okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yönetici ve
öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütebilecek uzman personele ihtiyaç
duyulduğunu göstermektedir. Ayrıca okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürüten
personellerin öğretmen olarak algılanması psikolojik danışma hizmetlerinin amacına ulaşması noktasında
sınırlılıklar oluşturmaktadır. Bulgular alanyazın ve okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları
kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri.
JEL Kodu: I200.

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the views of administrators and teachers about the implementation
period of guidance and counseling services in kindergartens and the period when these services were removed
from kindergartens. For this purpose, interviews were held with 20 administrators and teachers working in
kindergartens. There had been counseling and guidance services in the schools where managers and teachers
were interviewed. Data were collected by using qualitative research method.
The data collected using the semi-structured interview protocol were evaluated within the context of
content analysis. The findings obtained from the study indicated that experts who could carry out counseling
and guidance services for pre-school education were needed by the administrators and teachers working in
these institutions. In addition, the perception of the psychological counselors working at these schools as
teachers causes limitations in terms of achieving the goals of counseling services. The findings were discussed
in the context of literature and counseling and guidance practices at schools.
Anahtar Kelimeler: Pre-school Education, Counselıng and Guıdance Servıces.
JEL Code: I200.
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GİRİŞ
21. yüzyılda teknolojik ve sosyal alanda ortaya çıkan hızlı değişimler birçok alanı etkilemektedir. Bu
etkilerden biride hiç kuşkusuz eğitim alanında kendisini göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle önceki
nesillerle kıyaslandığında ailelerin çocuklarının kültürel ve kişisel özelliklerini geliştirme yolları değişmiştir.
Bu farklılaşma içinde bulunduğumuz yüzyılda çağdaş eğitim felsefesi ortaya çıkarmıştır. Çağdaş eğitim
anlayışının başlangıcını okul öncesi eğitim oluşturmaktadır (Özdemir, Bacanlı ve Sözer, 2007; Yıldırım,
2008).
Çocukların karşılaştıkları sorunlarla baş edebilecekleri ve değişen dünyaya uyum sağlayabilecekleri
becerileri öğrenecekleri yerlerden ilki okul öncesi kurumlardır (Anlıak, ve Dinçer, 2005; Kuzgun, 2002;
Shure, 2001). Çocuklara kazandırılması gereken yeterlilikler dikkate alındığında psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerinin okul öncesi eğitimden başlayarak tüm eğitim kademelerinde yer alması kaçınılmaz
hale geldiği düşünülmektedir.
Ailelerin çocuklarını iyi yetiştirebilmesi, çocuklarının gelişim özelliklerini fark etmesine, bu özellikler
doğrultusunda gereksinimlerini karşılamasına ve okul öncesi çağdan itibaren onları desteklenmesine bağlıdır
(Barnett, 2010; Dirim, 2004). Yine okul öncesi eğitim, çocukların ruhsal yönden sağlıklı gelişmesi ve okula
hazırlanması açısından da önem arz etmektedir. Özellikle çocuğun bilişsel ve sosyal alanda gelişmesi okul
öncesi eğitimle mümkün olabilmektedir (Eren, 2014). Örneğin kültürel, sosyal ve ekonomik fırsatlar açısından
daha sınırlı çevrelerde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim sürecine katıldıkları zaman yaşıtlarına benzer
beceriler sergiledikleri ileri sürülmektedir (Aksu-Koç, Bekman ve Erguvanlı-Taylan, 2004). Ailelerin ve
öğretmenlerin okul öncesi dönemde çocuklarının fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını
karşılamasında tek başına çözümleyebileceği bir konu değildir (Oktay, 2007). Bu noktadan hareketle okul
öncesi dönemde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, hem aileler ve çocuklar için, hem de okul öncesi
öğretmenleri için oldukça önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Erken çocukluk eğitiminde psikolojik
danışmanların çalışması en az okul öncesi eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması kadar önemli olduğuna
ilişkin görüşler (Yerlikaya, Sak ve Sak; 2014) ve PDR hizmetlerinin bireyi bir bütün olarak gelişiminin
desteklenmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeler (Gökçakan, 2008; İsmen Gazioğlu ve Mertol İlgar, 2010)
okul öncesi eğitimde PDR hizmetlerinin gerekliliğini işaret etmektedir.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, bireylerin kendini tanıma sürecini merkeze alan bir
yaklaşımla onların duygusal sorunlarını çözümüne katkı sunan, sosyal ilişkilerini, benlik algısını güçlendiren
ve sahip olduğu özellikler doğrultusunda bir meslek seçmesine yardımcı olan profesyonel bir hizmettir (Deniz,
ve Erözkan, 2018; Özgüven, 2001; Şahin, 2015; Tan, 2000; Yeşilyaprak, 2005). Türkiye’de psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili ilk çalışmalar 1950’lerde ortaöğretim kurumlarında başlamış, daha
sonraki yıllarda ise orta dereceli okullar ve ilköğretim okullarına şeklinde devam etmiştir (Doğan, 2016;
Yeşilyaprak, 2005; 2007). Okul öncesi eğitim döneminde ise, 22 Şubat 2011 tarihinde anaokullarına rehber
öğretmen kadrosu verilmiş ve çok kısa bir uygulama sürecinden sonra 18 Haziran 2014 tarihinde
anaokullarındaki rehberlik normu iptal edilerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin faaliyetlerine
son verilmiştir. Okul öncesi eğitimde uygulamaya konan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin olumlu
veya olumsuz yönlerine ilişkin yeterli bilimsel çalışma yapılmadan uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında özellikle özel eğitim, davranış problemleri, kişilik gelişimi ve aileler
ile ilgili çalışmalarda rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu ve PDR hizmetlerinin okul öncesi eğitim
programları ile bütünleşmesi gerekliliğine yönelik araştırmalar bulunmaktadır (Akgün, 2010; Tekin, 2012;
Yerlikaya, Sak ve sak 2014). Bu bilgiler ışığında literatürde okul öncesi eğitim kurumlarında PDR hizmetleri
hakkında sınırlı sayıda araştırma bulunduğu söylenebilir. Bu gerekçelerden yola çıkarak anaokullarındaki
okul öncesi eğitimin kalitesinin artırılması için psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinin niteliğinin
artırılması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu araştırma anaokullarında psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin yaklaşık üç buçuk yıllık
uygulama süreci ile bu servislerin kaldırılmasından sonra geçen yaklaşık bir yıllık süreçteki söz konusu
servislerin okul öncesi kurumlardaki konumu hakkında faydalı bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamayı
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amaçlamıştır. Bunun yanı sıra bu sürecin araştırılması dolaylı olarak tüm eğitim öğretim kademelerinde
yürütülen rehberlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yardımcı olacaktır.
Bu gerekçeyle anaokullarında psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin uygulama dönemi ile
psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin anaokullarından kaldırıldığı döneme ilişkin yönetici ve öğretmen
görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma modeli
Araştırmanın desenini bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi oluşturmaktadır.
Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri kullanarak algıların veya
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir yaklaşımla ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği”
araştırma tekniğidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013; Çokluk, 2014; Merriam,
2013; Yıldırım ve Şimşek 2013). Araştırma sürecinde toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir. İçerik
analizde birbirine benzer veriler, kavramlar ve temalar etrafında toplanır, daha sonra veriler düzenlenir ve
yorumlanır. Nitel veriler kuram oluşturma, verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin tanımlanması
ve yorumlanması şeklinde dört işleme tabi tutulur. Ayrıntılı bir şekilde tanımlanan ve sunulan bulgular
araştırmacı tarafında yorumlanarak sonuçlar ortaya konmuştur (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012;
Krippendorff, 2018; Strauss ve Corbin, 1990; Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Katılımcılar
Araştırma grubu Ordu ili Altınordu ilçesindeki anaokullarında görev yapan daha önce en az bir rehber
öğretmenle çalışmış okul yöneticileri ve okul öncesi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Bu araştırmada amaçlı
örnekleme (Patton, 2002; Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2013) yöntemlerinden ölçüt
örnekleme yöntemi ile seçilen beş anaokulunda görev yapan beş okul yöneticisi ve 15 okul öncesi öğretmeni
ile üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışma grubunu oluşturan yönetici ve öğretmenlerin hepsi okul öncesi öğretmenliği branşında olup
% 75’i kadın, % 25’i ise erkektir. Katılımcılara ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.Örneklem grubunun demografik bilgileri (N=20)
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Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış bir görüşme formu
aracılıyla toplanmıştır. Literatür taraması ve görüşmeler sonucunda hazırlanan taslak form alanında uzman üç
akademisyene sunularak son şekli verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yapılan görüşmede,
araştırmacı tarafından araştırma öncesi hazırlanan sorular ile veri toplanmıştır. Burada araştırma konusu ile
ilgili daha derinlemesine bilgi edinilmesi amaçlanır (Gall, Gall ve Brog, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Çalışmada kullanılan görüşme formu, 10 açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.
Uygulama
Araştırma verileri toplanırken katılımcılara çalışmanın amacı ile ilgili bilgi verilmiş, çalışmaya
katılmak isteyip istemediği sorulmuş ve gönüllü katılımcılar ile yapılan mülakat yapılmıştır. Mülakat
sürecinde araştırma konusuna ilişkin katılımcıların düşünceleri, duygusal ve davranışsal tepkileri ile ilgili
derinlemesine bilgiler elde edilebilmektedir (Creswell, 2003). Mülakat, belirlenen bir amaç veya olaya yönelik
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bireylerin bakış açılarını belirlemeyi ve anlamayı içeren etkileşimli bir süreçtir (Punch, 2005). Katılımcıların
görüşmede sorulara verdiği cevaplar araştırmacı tarafından kayıt ses kaydına alınmıştır. Mülakat kapsamında
elde edilen veriler doygunluğa ulaştığı düşünüldüğünde veri toplama süreci sonlandırılmıştır. Veri
doygunluğu verilerin birbirinin tekrarı olmaya veya çeşitliliğin azalmaya başlamasını ifade eder (Creswell,
2017; Çepni, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Veri analizi
Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi için bilgisayara aktarılmıştır. Daha sonra
katılımcılar K1,K2 şeklinde ayrı ayrı kodlanmıştır. Bu araştırmada verinin kodlanması, temaların bulunması,
kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve yorumlanması süreçleri belirli bir sistem
içinde yürütülmüştür. Elde edilen bulgular gerektiğinde katılımcı görüşlerinden yapılan alıntılarla
desteklenmiştir. Son olarak ise akla yatkınlık, inandırıcılık, önem ve bireylerin deneyimlerine uygunluk
yaklaşımları doğrultusunda raporlaştırma işlemleri yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Kategorilerin
oluşturan sorulara verilen cevapların dağılımına ilişkin sıklık (frekans) ve yüzdeler tablolar ile sunulmuştur.
Araştırma verilerinin analiz yapılırken yönetici ve öğretmenlerin görüşleri birlikte analiz edilmiştir.
Geçerlik ve güvenirlik
Bu araştırmada nitel araştırmaların doğasına uygun inandırıcılık, aktarılabilirdik, tutarlık ve teyit
edilebilirlik kavramı gibi stratejiler kullanılmıştır ( Patton, 2002; Shenton, 2004; Denscombe, 2007; Yıldırım
ve Şimşek, 2013). Araştırmanın geçerliliğini sağlamak için toplanan veriler ayrıntılı şekilde ifade edilmiş ve
araştırıma sonucuna nasıl ulaşıldığı net bir şekilde açıklanmıştır. Çalışmanın güvenirliğini sağlamak için alan
uzmanı üç araştırmacı tarafından kategorileştirilmesi sağlanmıştır (Ekiz, 2009).
Bulgular
Bu bölümde araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenleri görüşleri analiz edilerek sunulmuştur.
Katılımcıların görüşleri içerdiği temalara ve benzerliklere göre 6 farklı kavramsal kategori altında toplandığı
görülmüştür.
1.
Kategori: Önleyici Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
Bu tabloda yapılan analizler sonucu belirlenen temalara ilişkin görüşler ve örnek alıntılar yer
almaktadır.
Tablo 3. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Kategoriler ve Temalar
Tema
Evet
H
ayır (%)
Anaokullarında Eylül ayının ilk haftasında uygulanan uyum (%)
döneminde veya eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerin sınıfta veya
100
0
okulda yaşadıkları uyum sorunlarının çözümünde Psikolojik Danışma
ve Rehberlik alanında çalışan bir uzmana duyulan ihtiyaç
Okul öncesi kurumlarında davranış bozukluğu yaşayan
öğrencilere yönelik yapılacak davranış değiştirme çalışmalarında ve
1
75
sınıf içi düzenlemeler konusunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik
5
alanında çalışan bir uzmana duyulan ihtiyaç
Bu kategoride yer alan temalar incelendiğinde katılımcıların neredeyse tamamı, anaokullarında
yaşanan uyum sorunlarının önlenmesinde ve davranış bozukluklarının çözümünde psikolojik danışma ve
rehberlik (PDR) alanında uzman bir çalışana ihtiyaç duydukları görülmektedir. Okulların ilk haftasında
yaşanan uyum sorunlarının önlenmesinde tamamı (n=20) ve davranış bozukluklarının (n=15) giderilmesinde
PDR servislerine ihtiyaç olduğunu ifade ederken sınıf içi yapılacak düzenlemelerde ise katılımcıların
çoğunluğu (n=15) bu personellere ihtiyaç olmadığını ifade etmişlerdir. Aşağıda bu kategoriye ilişkin örneklere
yer verilmiştir.
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Uyum sorunlarının temellerinin ortaya çıkarılması ve çözüme kavuşturulması için çok önemli
görevleri olduğunu düşünüyorum. Özellikle Ailenin bilinçlendirilerek bağlanma ilişkisinin kurulmasında
önemli rolü vardır. Mesela bizler anlayan çocuğu velinin bırakıp gitmesini istiyorduk, onlar bize bu konunun
bağlanma ilişkisi ile daha rahat çözülebileceğini söyledi. Bu şekilde daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum
(K3).
Bizler davranış bozukluğu ile ilgili akademik bilgimiz az. Ayrıca okul öncesi öğretmenleri çocukları
ile ilgili bir şey söylediğimizde, veliler çocuklarını istemediğimizi düşünüyor ve bize inanmıyor. Rehber
öğretmenleri uzman olarak görüyorlar ve durumu daha farklı iyi analiz edebiliyor. Mesela hiç kahvaltı
yapmayan bir çocuğum vardı. Ben uzun zaman velinin algısını kıramadım. Fakat rehber öğretmenimiz kısa
sürede başardı velinin algısında olumlu değişimler oldu (K1).
Kategori: Ayarlayıcı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
Araştırma formunda ayarlayıcı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin kapsamına girdiği
değerlendirilen görüşler aşağıda sunulmuştur.
Tablo 4. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Kategoriler ve Temalar
Tema
Evet
Ha
yır (%)
Anaokullarındaki öğrencilerin gelişim dönemleri özelliklerinin (%)
15
85
keşfedilmesi, eğitim planlarının ve eğitim ortamlarının bu özellikler
doğrultusunda düzenlenmesi noktasında Psikolojik Danışma ve
Okul
öncesi çalışan
kurumlarında
öğrenim
görenihtiyaç
özel eğitime muhtaç
Rehberlik
alanında
bir uzmana
duyulan
95
5
çocukların veya üstün yetenekli çocukların tespitinde ve ilgili kişilere
2.

yapılacak
çalışmalarında
ve
Okulbilinçlendirme
öncesi kurumlarında
özel eğitim Psikolojik
ihtiyacı olanDanışma
çocuklar ile
Rehberlik
alanında
çalışan
bir
uzmana
duyulan
ihtiyaç
yürütülecek eğitim sürecinde ve BEP çalışmalarında Psikolojik

85

15

Danışma ve Rehberlik alanında çalışan bir uzmana duyulan ihtiyaç
Bu kategoride göre katılımcıların çoğunluğu anaokullarında yürütülen eğitim-öğretim etkinliklerinde
ayarlayıcı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir. Bu kategoride
çocukların gelişim dönemleri özellikleri belirlenmesinde ve bu özellikleri doğrultusunda eğitim-öğretim
ortamlarının düzenlenmesinde katılımcıların (n=15) çoğunluğu PDR alanında çalışan uzmanına ihtiyaç
duymadığını ifade ediyor. Fakat özel eğitime muhtaç çocukların ve üstün yetenekli çocukların tespitinde ve
bilinçlendirme çalışmalarında (n=19), özel eğitime muhtaç çocuklarla yürütülecek çalışmalarda (n=15)
katılımcılar çoğunluğu psikolojik danışma ve rehberlik servislerine ihtiyaç olduğunu ifade etmektedir.
Aşağıda bu kategoriye ilişkin örnekler yer almaktadır.
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında kendimi yeterli ve donanımlı görüyorum. Sıkıntı yaşadığımda diğer
okul öncesi öğretmenlerle iş birliği yaparım (K10)
Rehber öğretmenler bizlerden daha farklı gözle bakabiliyor ve çocuklara etiket koymayı önermiyorlar.
Veliler bizim söylediklerimizden onların söylediğini daha çok önemsiyor. Onları öğretmen değil uzman olarak
görüyorlar. Bizim okulda dikkat eksikliği olan bir çocuğun belirlenmesinde ve yönlendirilmesinde çok
yardımcı oldu. Rehber öğretmen önerisi doğrultusunda çocuk için bazı düzenlemeler ve etkinlikler yaptık (K
20)
Rehber öğretmenlerin özel eğitim konusunda akademik bilgisi ve deneyimi çok fazladır. Bu konu ile
ilgili veliyi bilgilendirmesi çok önemlidir. Özellikle konuşma bozuklukları konusunda veliler bilinçsiz bunu
önemsemiyorlar veliler bilinçlendirilmesi için gereklidir. (K11).
Kategori: Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
Bu kategoride gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ilişkili olduğu düşünülen
görüşler yer almaktadır.
Tablo 5.Araştırma Kapsamında Oluşturulan Kategoriler ve Temalar
3.
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Tema
Evet
H
ayır (%)
Okul öncesi kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ilkokula (%)
5
45
başlamasına yönelik velilere yapılacak rehberlik ve yönlendirme
5
sürecinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışan bir uzmana
Bu kategoride yer alan tema incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu anaokullarını tamamlayan
duyulan ihtiyaç
öğrencilerin ilkokula başlaması için gerekli gelişim düzeyinin belirlenmesinde ve yapılacak yönlendirme
çalışmalarında PDR alanında uzman bir personele ihtiyaç duymadıklarını ifade etmektedir. Bu tema ile ilgili
katılımcıların (n=11 yarıdan fazlası ilgili alan uzmanına ihtiyaç duymuyor iken katılımcıları (n=9) bir kısmı
ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir. Aşağıda bu kategoriye ilişkin iki farklı örneğe yer verilmiştir.
Ben öğretmenin bir yıl boyunca çocuğu gözlemliyor ve aileler ile görüşmeler yaptığı için okul öncesi
öğretmenlerini bu konuda yeterli olduğunu düşünüyorum. Fakat bazen velinin ikna olması gereken özel
durumlar olabiliyor. Bu konuda yardım gerekebilir (K1).
Çocukta bilişsel, fiziksel ve psikolojik hazırbulunuşluluk çok önemlidir. Bu konuda rehber öğretmenler
daha donanımlıdır ve daha iyi bilebilirler (K7).
Kategori: Aile Eğitimi Sağlayıcı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
Bu kategoride yapılan analizler sonucu belirlenen temalara ilişkin görüşler ve örnek alıntılar yer
almaktadır.
Tablo 6. Araştırma Kapsamında Oluşturulan Kategoriler ve Temalar
Tema
Evet
H
Velilere yönelik yürütülen ‘Aile Eğitimi’
çalışmalarında (%) 95 ayır (%)
5
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışan bir uzmana duyulan
ihtiyaç
Bu kategorideki temaya göre katılımcıların neredeyse tamamı (n=19) anaokullarında aile eğitimi
verilmesi noktasında rehber öğretmene ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir. Aşağıda bu kategoriye ilişkin
bir örneğe yer verilmiştir.
Aile eğitimleri konusunda rehber öğretmenler okul öncesi öğretmenlerine göre daha bilgili ve
donanımlı oldukları için ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca veliler onları uzman olarak gördükleri için rehber
öğretmenlerin anlattıklarını daha çok önemsiyor (K4).
4.

Kategori: Çare Bulucu ve İyileştirici PDR Hizmetleri
Bu kategoride yapılan analizler sonucu belirlenen temalara ilişkin görüşler ve örnek alıntılar yer
almaktadır.
Tablo 7.Araştırma Kapsamında Oluşturulan Kategoriler ve Temalar
Tema
Evet
H
Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan uzmanların (%) 95 ayır (%)
5
velilerin ihtiyaçları doğrultusunda velilere yönelik psikolojik destek
hizmetleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışan uzmanların
4
60
okul çalışanların ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik psikolojik
0
destekBuhizmetleri
kategoride yer alan temalar incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun anaokulundaki
anne-babaların, çalışanların ve öğretmenlerin yaşadıkları problemlerin çözümünde psikolojik destek
sağlaması için PDR alanında görev yapan bir uzmana olması gerektiğini ifade etmektedirler. Katılımılar
hemen hemen tamamı (n=19) velilerin yaşadıkları sorunların çözümünde psikolojik destek almasını
gerektiğini düşünürken katılımcıların yarıdan fazlası (n=12) okul çalışanları ile öğretmenleri özel ve iş
yaşamlarındaki problemlerine yönelik psikolojik destek almaları gerektiğini belirtmişlerdir. Aşağıda bu
kategoriye ilişkin iki örneğe yer verilmiştir.
Bu konuda en çok boşanma sürecinde olan ve parçalanmış ailelerde ihtiyaç duyuluyor. Örneğin bizim
okulda ayrılma noktasında olan çocuğun anne babalarına psikolojik destek verildi. Bu süreci çocuğun ve
5.
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ebeveynlerin daha sağlıklı atlatması sağladı. Özellikle parçalanmış ve boşanmak üzere olan ailelerde çok
gereklidir (K17)
Okul öncesi zor ve yoğun bir süreç olduğu için her insanın sorunu olabilmektedir. Fakat samimi
ilişkiler ve öğretmenler tarafından öğretmen olarak değerlendirildikleri için nedeniyle yeterince yardımcı
olamazlar (K 19) .
Kategori: Okul Öncesi Eğitimde PDR Hizmetlerinin Gerekliliği
Bu kategoride yapılan analizler sonucu belirlenen temalara ilişkin görüşler ve örnek alıntılar yer
almaktadır. Tablo 8’de okul öncesi eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin kaldırılmasına
yönelik değerlendirmeler ortaya konmaktadır.
Tablo 8.Araştırma Kapsamında Oluşturulan Kategoriler ve Temalar
Tema
O
Olu
msuz (%)
Okul öncesi eğitim kurumlarında Psikolojik Danışma ve lumlu(%)
0
100
Rehberlik Servislerinin kaldırılmasına yönelik değerlendirme
Bu kategoride yer alan tema incelendiğinde katılımcıların tamamı (n=20) okul öncesi eğitim
kurumlarında psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin kaldırılması işleminin yanlış olduğunu ifade
etmektedir. Araştırma grubuna göre anaokullarından Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin
kaldırılmasını okul öncesi öğretmenleri bir olumsuz olarak görmektedirler. Aşağıda bu kategoriye ilişkin
konuya vurgu yapan bir örneğe yer verilmiştir.
Ben rehber öğretmenlerinin anaokullarından kaldırılmasını olumsuz bir uygulama olarak görüyorum.
Bence çok yanlış oldu. Bana göre bu uygula okul öncesinde verimliliği ve etkiliği düşürdü. Biz işimiz olmayan
konularla uğraşmak zorunda kaldığımız için ve sürekli velilerin sorularına cevap vermekten performansımız
düşüyor. Ayrıca velilerle ilgilenmekten çocuklara zaman ayıramıyoruz. Kısaca bana göre okul öncesi eğitimin
bir yönü eksik kaldı. (K1).
Bulgular bölümünde araştırma grubundaki yönetici ve öğretmenlerin, anaokullarından rehberlik ve
psikolojik danışma servislerinin kaldırılmasına yönelik görüşlerine, görüşler doğrultusunda oluşturulan tema
ve kategorilere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan katılımcıların ifadelerinden
doğrudan alıntılar yapılarak örnek cümleler sunulmuştur.
6.

TARTIŞMA
İlk göze çarpan nokta önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili süreçler olduğu
görülmüştür. Anaokullarında görev yapan eğitim çalışanlarının öğrencilerin yaşadıkları uyum sorunlarının,
davranış problemlerinin çözümünde ve bu problem alanlarının önlenmesi noktasında PDR alanında çalışan
bir uzmana ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Korkut yaptığı çalışmada erken çocukluk döneminde ve
ilkokulun ilk yıllarında önleyici rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaların önemine değinmiştir (Korkut,
2016). Söz konusu literatür bilgisi ile araştırma bulguları arasındaki benzerlik okul öncesi kurumlarda
psikolojik ve rehberlik alanlarında çalışan uzmana duyulan ihtiyacın bir kanıtı olarak gösterilebilir.
ASCA’nında (2019) okul öncesi dönemden liseye kadar tüm çocukların ihtiyaçlarını temel alan psikolojik
danışman yeterliklerinin önemsenmesi okul öncesinde PDR hizmetlerinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır
(URL-1, 2019). Bununla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik uygulamalarının verimli bir şekilde
yürütülmesinde ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bazı sorunlar yaşadıklarını belirtmeleri
okul öncesi eğitim kurumlarında PDR alanında bir uzmana duyulan ihtiyacı doğrulamaktadır (Arslan
Kılıçoğlu, 2013).
Araştırmaya göre okul öncesi eğitim kurumlarında diğer önemli bir ihtiyaç ise ayarlayıcı psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili olduğu belirlenmiştir. Anaokullarında görev yapan eğitim
çalışanlarının okul öncesi eğitim dönemindeki eğitim-öğretim etkinlikleri hazırlama ve uygulama sürecinde
ayarlayıcı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Özellikle özel
eğitime muhtaç çocuklar ile ilgili konularda ihtiyaç duydukları vurgulamıştır. Eren (2014), yaptığı çalışmada
da aynı ihtiyaca dikkat çekmiştir. Ayrıca birçok Avrupa ülkesi okul öncesi dönemde psikolojik danışma ve
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rehberlik çalışmalarının gerekliliğine dikkat çekerek okul öncesi eğitim programlarında PDR hizmetlerine yer
vermiştir (URL-2, 2019). Söz konusu literatür bilgileri, PDR hizmetlerinin okul öncesi dönemde çocukların
gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizmektedir. Fakat diğer taraftan yönetici ve
öğretmenlerin öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda okul ve sınıf içi etkinlik planlama ve yürütme
noktasında rehber öğretmenlere ihtiyaç duymadığı öne sürülmektedir. Aynı şekilde yönetici ve öğretmenlerin
okul öncesi eğitim dönemindeki çocukların gelişim düzeylerinin belirlenmesinde, ilkokula hazırbulunuşluluk
düzeylerinin tespitinde ve bu konu ile ilgili ilgililere yapılacak bilgilendirme çalışmalarında PDR alanında
çalışan bir uzmana ihtiyaç duyulmadığı vurgulanmaktadır. Diğer taraftan söz konusu rehberlik ile ilgili okul
öncesi eğitim çalışanları arasında görüş farklılığı olduğu dikkat çekmektedir. Katılımcılar velilerin bir
kısmının bu konuda rehber öğretmenlere ihtiyaç olduğunun ifade etmiştir. Bunu ise yılsonu değerlendirmeleri,
ilkokula hazırbulunuşluk ve yönlendirme sürecinde uzman bir personele duyulan ihtiyaca bağlamaktadır. Aynı
şekilde aile eğitimi konusunda rehber öğretmenlere duyulan ihtiyacın oldukça fazla olduğu görülmektedir
(Akgün, 2008; Aktaş ve Demirtaş Zorbaz, 2018). Okul öncesi dönemde ailenin rolü (Cömert ve Güleç, 2004)
göz önüne alındığında rehber öğretmene duyulan ihtiyacın boyutu ortaya çıkmaktadır.
Okul öncesindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili diğer önemli husus ise çare
bulucu ve iyileştirici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında olduğu gözlenmiştir.
Anaokullarında görev yapan eğitim çalışanlarının, velilerin ve okul çalışanlarının iş veya özel yaşamlarında
karşılaştıkları sorunların çözümünde PDR alanında çalışan bir uzmana ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Erkan
ve arkadaşlarının (2006) yaptığı araştırmada aynı ihtiyaca dikkat çekmişlerdir. Yine Özyürek (2009)
öğretmen, anne ve babalar için kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin önemine değinmiştir.
Bu araştırmalar ve katılımcının görüşü araştırmadan elde edilen bulgular ile benzerlik göstermekte ve
katılımcıların anaokullarında PDR alanında çalışan bir uzmanın gerekliliği desteklemektedir. Fakat bazı
katılımcılar okullarda kurulan samimi ilişkiler nedeniyle bu tür desteklerin sağlanamadığını düşünmektedir.
Bununla birlikte rehber öğretmenlerin öğretmen unvanlarının olması onların gerçek anlanmada psikolojik
destek sunmasının önüne geçtiği ileri sürülmektedir (Akkoyun, 2016; Kuzgun, 2002, Özoğlu,1986). Buradan
hareketle okullarda psikolojik danışman unvanının kullanılması sürece daha fazla katkı sunacağı söylenebilir
(Bilgin, 2000; Doğan, 2016; Owen, Acar, Avcı ve Kızıldağ, 2013).
Son olarak ise anaokullarında görev yapan yönetici ve öğretmenler okul öncesi eğitimin verimliliğini
artırmak ve çağdaş eğitim gereklerini karşılamak için okullarında PDR hizmetlerini yürütecek bir uzmanın
gerekliliğine vurgu yapmışlardır. Aynı şekilde okul öncesi eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerinin katkıları, önemi ve gerekliliği sürekli vurgulanmıştır (Eren 2014; Tekin, 2012; Yerlikaya, Sak
ve Sak 2014). Bu araştırmalarla araştırmadan elde edilen bulgular ile benzerlik göstermekte ve anaokullarında
psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan bir uzmanın bulunmasının gerekçelerini ortaya koymaktadır.
Yine okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin gelişimsel ve bütüncül yapısı
(Kepçeoğlu, 2010) göz önüne alındığında okul öncesi eğitim kurumlarında psikolojik danışma ve rehberlik
alanında çalışan bir uzmanın görev yapmasının bir zorunluluk olduğu değerlendirilmektedir.
ÖNERİLER
Bu Araştırma kapsamında oluşturulan temalar ve kategoriler incelendiğinde anaokullarında çalışan
yöneticiler ve öğretmenler görevlerini yaparken yedi farklı alanda psikolojik danışma ve rehberlik alanında
uzman personele ihtiyaç duyduğunu ve iki farklı alanda ise psikolojik danışma ve rehberlik alanında uzman
bir personelin olmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak anaokullarına psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütülmesi için rehberlik normunun tekrar verilmesi,
Okullarda çalışan psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları diğer çalışanlar tarafından öğretmen
olarak algılanmaktadır. Bu durum özellikle öğretmenlerle ve diğer çalışanlarla yapılacak psikolojik danışma
hizmetlerinin amacına ulaşmasını engellediğinden bu alanda çalışanların görev tanımlarının ve statülerinin
değiştirilmesi önerilmektedir.
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Doç. Dr. Burhan SAYILIR*
ADNAN MENDERES’İN SİYASİ HAYATINDA ESKİŞEHİR’İN YERİ ve ÖNEMİ’NE KISA BİR
BAKIŞ234
A BRIEF OVERVIEW OF THE PLACE and IMPORTANCE OF ESKISEHIR IN ADNAN
MENDERES’S POLITICAL LIFE
ÖZ
Siyasi hayatında Menderes ilk demokrasi mitingini Eskişehir’e bağlı Çifteler ilçesinde Sakaryabaşı
mevkiinde yapmıştır. Türkiye’de şehirleşme ve sanayi girişimlerinde fabrikalar kuruldu ve birçok alanda
çalışmalar yapıldı. Adnan Menderes dışa bağımlı sanayileşmeyi kaldırmak ve özelleşme yolundan
faaliyetlerde bulundu. Adnan Menderes Türkiye genelinde siyasi yaşamı boyunca yapmış olduğu mitinglerin
sonuncusunu da Kütahya’ya geçmeden Eskişehir’de yapmıştır. Eskişehir’de yapılan mitingin sonrasında
askeri darbe gerçekleşmiştir. Menderes, son gezisi olan Eskişehir’de, 25 Mayıs’ta “Yolumuz, seçim yoludur.
Serbest seçim yoludur” sözleriyle erken seçimin sinyallerini vermiştir. Ancak bugünlerde Türkiye’de bazı
şeylerin tuhaflığı da gözden kaçmıyordu.
Bu olağanüstü durumun işaretleri Eskişehir mitingi sırasında bürokrasi ve askerin tavırlarına da
yansımıştı. 25-26 Mayıs’taki Eskişehir ziyareti sırasında Adnan Menderes karşılama sırasında bir grup askerin
protestosu, konuşma yaptığı valilik konağı önündeki ses sisteminin kesilmesi gibi garipliklere rağmen
ziyaretlerine devam etmiş, konuşmasını çıplak sesle yoğun kalabalığa yapmıştı. Adnan Menderes ve
beraberindeki heyet Eskişehir ziyaretini bu olumsuzluklar içinde tamamlandıktan sonra 26 Mayıs akşamı
Kütahya’ya geçmişlerdir. Bir gün sonra 27 Mayıs 1960’da ise askeri darbe gerçekleşmiş ve tarihimize “kara
bir leke” olarak geçen Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idam edilişiyle biten bir süreç yaşanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adnan Menderes, Demokrat Parti, Eskişehir, Hasan Polatkan, 27 Mayıs, Fatin
Rüştü Zorlu.
ABSTRACT
Menderes held his first democracy demonstration in his political career in Çifteler, a district of
Eskişehir, in a territory called Sakaryabaşı. New factories were established and many works were carried out
in many different areas in an attempt to urbanization and industrialization in Turkey. Adnan Menderes strove
to demolish foreign-dependent industrialization and to supply privatization. Adnan Menderes held also his
last political meeting in Eskişehir before going to Kütahya. After his meeting in Eskişehir, the Turkish Armed
Forces seized the power. Menderes signalled the early election during his visit to Eskişehir by saying: “Our
way is the way of election, the way of free election.” However, there were some weird phenomena in Turkey
on those days.
The signs of this extraordinary atmosphere could be anticipated from the attitudes of bureaucracy and
the army. Adnan Menderes continued to his visits despite the weird events, such as the protest of a group of
soldier during his visit to Eskişehir on May 25-26 and the breakdown of the sound system in front of governor’s
mansion. He made his speech before a large audience without using a microphone. Adnan Menderes and the
accompanying committee went to Kütahya in the evening of May 26 after completing Eskişehir visit despite
these inconveniences. One day later, on May 27, 1960 the Turkish Armed Forces attempted and succeeded
the coup. The coup led to the execution of Menderes, Polatkan, and Zorlu, which was a “disgrace” in our
history.
Keywords: Adnan Menderes, Democratic Party, Eskişehir, Hasan Polatkan, May 27, Fatin Rüştü
Zorlu.
Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir/TÜRKİYE, E-posta: burhansayilir@anadolu.edu.tr
Bu çalışma, 20 Mart 2018 tarihinde Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan “Uluslararası Türk
Siyasi Hayatında Adnan Menderes Sempozyumu’nda sunulan bildirinin genişletilerek makale haline getirilmiş halidir.
*
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Adnan Menderes siyasi hayatı boyunca Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi ve
Demokrat Parti’de yer almıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın bir kolunu kısa bir süre organize eden
Menderes, partinin kendini feshetmesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti. Daha sonra 1931
seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Aydın milletvekili seçildi.
Adnan Menderes, TBMM’deki ilk konuşmasını, milletvekilliğinin ikinci yılında, 4 Aralık 1933’te
gerçekleştirmiştir. Menderes’in parti içindeki en önemli ve uzun yıllar yaptığı görevi ise, parti müfettişliği
olmuştur. CHP’nin parti tüzüğüne göre, parti müfettişi parti merkezinin mahalli örgütlerini parti içinde sıkı
denetimini sağlayan görevliydi. Menderes’in Parti Müfettişi olarak Konya, Antalya, Mersin, İçel, Antalya
Bölgesi (Antalya-Isparta), Afyon Bölgesi (Afyon-Eskişehir), Aydın Bölgesi (Aydın- Muğla), Kütahya Bölgesi
(Kütahya- Manisa), Eskişehir Bölgesi’nde görev yapmıştır. Adnan Menderes parti içinde 1935 ile 1940 yılları
arasında, özellikle ülkenin batı kesiminde parti müfettişliği görevini yerine getirmiştir. 235
CHP döneminde Adnan Menderes en sert çıkışını “çiftçiyi topraklandırma yasası” görüşülürken
Türkiye’de zaten tüm arazilerin %70’ten fazlasının devletin mülkiyetinde olduğunu ve İsmet Paşa’nın geriye
kalan özel mülkleri de devletleştirerek Sovyetler Birliği’ndeki gibi tarımı kolhozlaştırmak236 istediğini
açıklayarak üç arkadaşıyla birlikte Dörtlü Takriri verdi. Dörtlü takrir olayı ve parti içi muhalefetten dolayı
1945 yılında CHP’den ihraç edildi.237
7 Aralık 1945’te, CHP’den birlikte ihraç edildikleri arkadaşları Celâl Bayar, Fuad Köprülü ve Refik
Koraltan ile Demokrat Parti’yi kurdu. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde DP oyların 53,5’ini alarak iktidar oldu.
TBMM başkanlığına Refik Koraltan, cumhurbaşkanlığına DP genel başkanı Celâl Bayar seçildi. Yeni
cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Menderes’i başbakan olarak görevlendi.238
On yıllık geçmiş siyasi hayatında Menderes ilk demokrasi mitingini 1 Mayıs 1948 tarihinde Eskişehir’e
bağlı Çifteler ilçesinde Sakaryabaşı mevkiinde Türkiye’de ilk defa “Seçimlerde Adli Teminat Fikir ve Prensibi
Mitingi”ni yapmıştır. Bu mitinge Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Refik Koraltan, Kemal
Zeytinoğlu gibi partinin önde gelenleri katıldı. Mitinge 20 bin kişinin katıldığı ifade edilmektedir. Mitingden
sonra Köy Enstitüsüne gidilmiş, heyet okul öğrencileri tarafından karşılanmıştır. Ardından okul kantininde
öğrencilerle birlikte birer kahve içmişler, öğrencilerle konuşarak, onlara nasihat etmişlerdir.239
Demokrat Parti kurulduktan sonra girdiği ilk seçimden itibaren Eskişehir tam manasıyla Demokrat
Parti’nin kalelerinden birisi haline gelmiştir. 1946 seçimlerinde yedi milletvekilliğinden altısını, 1950, 1954
ve 1957 seçimlerinde ise milletvekillerinin tamamını almıştır.240
1946-1950, VIII. Yasama Dönemi’nde milletvekili seçilenler. Emin Sazak, İsmail Hakkı Çevik, Hasan
Polatkan, Zeynel Abidin Potuoğlu, Kemal Zeytinoğlu, Ahmet Oğuz.
1950-1954, IX. Yasama Dönemi’nde milletvekili seçilenler: Ahmet Muhtar Başkurt, Ekrem Baysal,
Ali Fuat Cebesoy, İsmail Hakkı Çevik, Hasan Polatkan, Zeynel Abidin Potuoğlu, Kemal Zeytinoğlu.
1954-1957, X. Yasama Dönemi’nde milletvekili seçilenler: Ahmet Muhtar Başkurt, Salih Fuat Keçeci,
Hasan Polatkan, Abidin Potuoğlu, İsmail Hakkı Sayın, Hicri Sakarya Sezen, Kemal Zeytinoğlu.
1957-1960, XI. Yasama Dönemi’nde milletvekili seçilenler: Halil Akkurt, Ahmet Muhtar Başkurt,
Mustafa Çürük, Abdülhamit Dedelek, Hasan Polatkan, Zeynel Abidin Potuoğlu, Hicri Sakarya Sezen, Kemal
Zeytinoğlu.
Adnan Menderes 1948’den sonraki siyasi hayatında 1951, 1957 ve 1960 yıllarında üç defa daha
Eskişehir’e gelmiştir. Eskişehir’in Adnan Menderes’in gönlünde özel bir yeri ve önemi vardı. Bunu aynı

Günver Güneş, Menderes Akdağ, “Çok Partili Yaşama Geçiş Sürecinde Menderes’in Aydın İlindeki Siyasi Faaliyetleri (19461950)”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIII/27, Güz 2013, s. 190.
236
Eski Sovyetler Birliği’nde) tarım üretim kooperatifi.
237
Ercan Haytaoğlu, “İnönü Dönemi’nde Türkiye’de Siyasal Yaşam (1938-1950), Yakın Dönemde Türk Politik Tarihi, s. 86.
238
Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihi’nde Demokrat Parti (1946-1960), Phoenix Yayınevi, , Ankara 2004, s. 171.
239
Sayı ile ilgili olarak Çifteler Belediye Başkan Vekili, emekli öğretmen Cemil Durusu’dan naklen Yavuz Donat, “Sakaryabaşı”,
Sabah Gazetesi, 2001. (http://arsiv.sabah.com.tr/2001/08/12/y28.html)
240
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zamanda Eskişehirli olan Hasan Polatkan’la bir uçak yolculuğu esnasında söylediği şu sözlerinden
anlaşılmaktadır.
“Hasan Bey, Eskişehir’e çok şey borçluyuz. Demokrat Parti’nin kuruluşunda o dönem Eskişehir
milletvekili olan Emin Sazak’ın büyük katkıları olduğu gibi ilk büyük toplantımızı sizlerin de iştirakiyle
Çifteler’de Sakaryabaşı’nda yaptık. Gerek muhalefet yıllarında, gerekse iktidarımız döneminde Eskişehir
Demokrat Parti’nin kalesi olmuştur. Biz de Demokrat Parti’nin kuruluşundan bu yana bizi destekleyen bize
oy veren Eskişehir’e hizmet etmek mecburiyetindeyiz. Senden ve arkadaşlarından Eskişehir’e hizmet
konusunda projeler hazırlamanızı rica ediyorum”241
Adnan Menderes 15 Temmuz 1951’ de yapılan Eskişehir il kongresine katılmış ve etkili bir konuşma
yapmıştır. Konuşmasında, kendilerine, iktidarlarına ve yöneticilerine yönelik devlet içindeki yerleşik yapıların
ve eski iktidarın uzantılarının baskı ve şiddetin dozunu giderek arttırdıklarını, daha önceki iktidarların
kendilerine hak gördükleri yönetim tasarruflarını Demokrat Parti’ye hak görmediklerini, kendilerinin
aşağılanarak, kendileri için “memleketi uşaklar yönetiyor” tabirinin kullanıldığını, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin mal varlığının kaynağının ne olduğunu ve bu partinin bir siyasal partiden çok anonim şirket gibi
olduğunu, Atatürk’e yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Atatürk’ü korumak zorunda olduklarını ifade
etmiştir. Konuşma yoğun bir eleştiri ve sert bir dil içermekteydi. Menderes sanki 10 yıl sonra yaşanacak olan
27 Mayıs Darbesi günlerini anlatıyormuş gibi bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasının tam metnini burada
vermekte yarar vardır. 242
“Demokrat Parti ve onun iktidarı aylardır çok ağır ve kesif bir hücum altında tutulmak isteniyor. Biz
partiler arası münasebetleri bozmamak için bütün bu ağır hücumlara karşı itidal ve vakarımızı muhafaza
etmekteyiz. Fakat akıl ve şuurun hâkim olacağı yerde bu sükûtumuz anlaşılıyor ki hücumları bilâkis teşvik
etmektedir.
Demokrat Parti’yi ve onun iktidarını hücumlar karşısında şaşırmış veya sinmiş zannediyorlar ve
Demokrat Parti iç gaileler ile bunalmış bir vaziyettedir, şimdi ona yüklenmemizin tam zamanıdır diyorlar ve
hücumlarını perde perde yükselterek artık açık tehditlere de başlamış bulunuyorlar. Bu halin hepimizi ve bütün
parti teşkilâtımızı üzmekte olduğuna şüphe etmiyorum. Partiler arası münasebetler bozulacaktır diye
katlandığımız fedakârlıklar haddini çoktan aşmıştır. Bundan başka bizim memleket menfaatlerine uygundur
diye dünkü iktidar partisine el uzatmamızı bir zaaf ve aciz eseri telâkki edenlerin sayısı karşı parti saflarında
gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu halin devamı yarın için partiler arası münasebetleri daha kötüye götürmek
istidadını gösteriyor. İşte bu sebeplerle Demokrat Parti’nin kendisine yapılan bütün hücumlara cevap
vermekten aciz olmadığını herkese açıkça ifade etmek zamanı gelmiştir sanıyorum.
Diğer taraftan partiler arası münasebetler iyi olsun diye en haksız hücumlar karşısında partimizin elini
kolunu bağlamak, ağzını tıkamak ve onu mefluç hale getirmek de hiçbirimizin hakkı değildir. Şurası katî
olarak bilinmelidir ki, Demokrat Parti hiçbir zaman muhalefetin tenkitlerini önlemek kastı ile hareket
etmemektedir. Muhalefete iltica ise asla hatırlara gelemez. İlk kuruluş anından itibaren bütün muhalefet
müddetince gösterdiğimiz azimli ve kararlı hareket hattından iktidara geldikten sonra da ayrılacak değiliz ve
partimiz sahip olduğu mücadele ruhunu asla kaybetmemiştir. Muhalefette iken partiler arası münasebetlerin
iyi olması prensibine sadık kalmaya bütün gayretimizle çalıştık. O kadar ki aramızda çıkan kavgacılar bizi
iktidarla muvazaa yaptığımız ithamı altında bulundurdular ve bizi senelerce bu iftiralarla uğraştırdılar. Biz
iktidara geldikten sonra devri sabık yaratmayacağız, dedik ve bu prensibe sadık kaldık. Bundan başka bir de
af kanunu çıkardık. Bu suretle istiyorduk ki mazide ve büsbütün başka şartlar altında ve o zamanlara ait bir
zihniyet ile irtikâp edilmiş olan hata ve suçların araştırılıp kurcalanması ile siyasî hayatta yeni yeni kin ve
nefretlere meydan verilmesin. İşte çok haklı olmamıza rağmen hücumlar karşısında takip ettiğimiz hareket
hattının kısaca izahı bundan ibarettir.
Ne hazindir ki daha düne kadar başbakanlık mesuliyetini üzerinde taşımış olan bir zat243 sözlerinin
nereye varacağını takdir etmemek ve mesuliyetlerini tamamen unutmak gibi kötü bir hataya düşmektedir. Bu
İstikbal Gazetesi-23 Ekim 1995. (http://www.adfed.org.tr/kose-yazilari/hasan-polatkan)
BCA, 30 1 0 0 13 76 5 (15 Temmuz 1951)
243
Şemsettin Günaltay kastediliyor.
241
242
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zat tarih hocası olduğundan bahsediyor ve yarını iyi görüp tahlil edecek bir mevkide olduğunu iddia ederek
memleketin faşist bir idareye ve istibdada götürüldüğünü pervasızca söylüyor. Bu zatın ne dereceye kadar
tarihçi olduğunun tetkiki bana düşmez. Fakat hazin olan cihet, tarihi bir tarafa bırakalım, bu zat içinde yaşadığı
hâdiselerin tarihini bile tamamıyla unutmuş görünüyor. Şurasını da ilâve edeyim ki tarihçi veya tarih hocası
olmak başka, devlet adamı olmak başkadır. Yeni iktidarın memleketi istibdada veya faşist bir idareye
götürdüğü iddiasına gelince, istibdadın veya faşistliğin kendi zamanlarına ait olduğunu, bu sözlerinin ise
tamamen asılsız, şeametli iddialardan başka bir şey olmadığını katiyetle söylemek lâzım gelir. Yine bu zat
hükümeti orduyu siyasete karıştırmakla itham ediyor ve diyor ki, ‘vazifeye gelir gelmez bunlar benim tayin
etmiş olduğum genelkurmay başkanını ve bazı komutanları azletmek suretiyle orduya politikayı soktular’. Bir
an düşünmüyor ki kendisi de genelkurmay başkanı veya komutan tayin ederken eskiden orada olanları
azletmiş veya yerlerinden uzaklaştırmıştır. Kendisi için tabii bir hak olarak tanıdığı bu hareketleri yüzde yüz
millet iradesiyle vazife başına gelmiş olan bir hükümet için günah sayıyor.
Fakat hakiki maksadı şu veya bu sebeple vazifeden ayrılmış veya yerleri değiştirilmiş olan,
komutanları veya ordu mensuplarını tahrik etmekten ve umumî efkârı da tamamıyla asılsız iftiralarla hükümet
aleyhine sevk etmekten ibarettir. Asıl orduya politikayı sokan bizzat kendisidir ve kendisine orduyu politikaya
karıştıracak surette ordu kelimesini bir daha ağzına almamasını ihtar etmek vazifemizdir.
Yine bu zat bütün devlet memurlarını da aklı sıra aleyhimize tahrik etmek istiyor, fakat bunu yapmaya
çalışırken bütün devlet memurlarına da hakaret etmekte olduğunun farkına varamıyor. Bakınız nasıl? Bu zat
diyor ki, .yeni hükümet kendisine uşaklık etmeyecek devlet memurlarını vazifeden uzaklaştırmakta ve ancak
kendine uşaklık edecekleri kullanmaktadır. Bugün vazife başında bulunan devlet memurlarının yüzde doksan
dokuzundan fazlası dünkü devlet memurları olduğuna ve ayrılanların da ancak vefat veya tekaüt müddetlerini
doldurmak veya istifa suretiyle tabii olarak ayrılmış olduklarına göre, yani herhangi bir tasfiye kanunu
çıkarmak suretiyle bizim işimize yaramaz diye hiçbir memuru tasfiye etmemiş olduğumuza göre, evvela bu
sözleri nasıl sarf ettiğine hayret etmek ve sonra da bütün vazife başında bulunan devlet memurlarını uşaklık
itham ve hakareti altında bulundurduğunu fark edemeyişine acımak icap eder.
Biz tasfiye kanunu çıkarmadık, hiçbir devlet memurunu müktesep haklarından mahrum etmedik, hatta
sabık devirde aşırı derecede baskı yapmakla memlekette tanınmış olan belli başlı idarecileri dahi
vazifelerinden uzaklaştırmak şöyle dursun hepsini münasip oldukları yerlerde istihdam etmeye devam ettik.
Çünkü biz ona kaniyiz ki, bu devlet memurlarının, bu idare amirlerinin yüzde 99’u şayet baskı yapmışlarsa,
şayet yolsuz hareket etmişlerse bütün bunlar daha evvelki devirlerin kaide haline gelmiş tatbikatının mağduru
olarak ve içleri sızlayarak bu hareketi yapmışlardır. Bugün bunların en büyük ekseriyetinin yeni idare
sistemine ve kanun devrine tam intibak etmiş devlet memuru olarak vazife görmeleri bu görüşümüzün ve bu
hakikati açıkça ispat etmektedir.
Bu zat çok daha kötü sözler sarf etmiştir. ‘Memleketi uşaklar idare ediyor’ diyor. Dalkavuklardan
bahsediyor. Derhal cevap vereyim. Uşaklık, dalkavukluk mutlakıyet devirlerinin, faşistvari idarelerin
mahsulüdür. Bunlar başka iklimin nebatıdırlar. Matbuatın tam manasıyla hür olduğu, iktidarın her hareketi
bütün vatandaşların ve umumi efkârın apaçık murakabesine tâbi bulunduğu, iktidarın elinde cennetlerin,
cehennemlerin bulunmadığı devirlerde dalkavukluktan, uşaklıktan bahsedilemez. O halde bize dalkavukluk
ve uşaklık isnat ettiği için zarurî olarak kendisine söylemek mecburiyetindeyim. Bu sıfatların kendisine izafe
edilmesi mümkün bir kimse varsa o da bizzat kendisidir.
Müsaade ediniz delilini veriyorum. Atatürk’ün ölümüne bütün milletin kan ağladığı daha ilk günlerde
bu zat “Devr-i İsmet açılmıştır” demek suretiyle dalkavukluğu bir sanat-ı nefise haline getirmiş ve bu suretle
kendi ikbalinin kapısını açmıştır. Memleketi uşaklar idare eder ise bir gün böyle bir idare kanlar içerisinde
yıkılır diyor. 14 Mayıs244 inkılabı kansız elde edilmiş değil midir? Şimdi irili ufaklı diğerleri tarafından
partimize ve hükümetimize yağdırılmakta olan tehditlere gelelim. Divanı âliler kuracaklarına işaret ediyorlar.
Şahsi mallarımın müsadere edileceğinden dem vuruyorlar. Sonra da bir arkadaşımızın beyanatı üzerine bizi
tehdit mi ediyorsunuz yaygarasını koparıyorlar. Asıl tehdit altında bulundurulmak istenilen bizleriz. Biz
244

Demokrat Parti’nin iktidara geliş tarihi.
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ancak, bu tehdidi ret veya iade etmek maksadını gütmekteyiz. Açıkça söyleyeyim, bu gibi asılsız ve fasılsız
kuru tehditlere biz zerre kadar ehemmiyet vermeyiz ve bütün bunları biz ancak aczin ve ihtirasın işareti
sayarız. Sonra asıl mühim olan bir noktayı belirteyim. Yarın divanı âliler kuracağız, şahsi malları müsadere
edeceğiz demekle bugünkü iktidarı bu gibi hareketlere teşvik etmiş olmuyorlar mı? Şayet bir ihtiras ve gaflet
eseri değilse ve meşum bir maksatla söylenmiyorsa sadece bu gibi tahriklerin dahi âti için bir tehlike ve tehdit
teşkil etmekte olduğunu söylemek yerindedir. Biz tehdit etmedik. Tehditlere cevap verdik ve bu tahriklerin âti
için tehdit edici bir vaziyet yaratabilmek istidadında olduğuna işaret ettik.
Ne için şahsi mallarımızı müsadere edeceklermiş? Şayet Halk Partisi’nin haksız iktisaba dayanan
muazzam mâmeleki hakkında kanuni bir karar alınacak olursa bir ceza olarak şahsi mallarımızı müsadere
edeceklermiş. Söz buraya gelince, bu Halk Partisi’nin elan tapu ile tasarrufunda bulunan ve muazzam yekûnlar
teşkil eden mülkleri hakkında birkaç söz söylemek yerinde olur.
Bir an için haktı, kanundu, hukuk devleti idi, hakkı müktesepti, hukuku tasarrufiye idi sözlerini bir
tarafa bırakalım, ben kendilerinden açıkça soruyorum, bir tahmine göre yüz milyon civarında olan fakat belki
de bunu çok aşan sahip oldukları mülkleri nasıl elde etmişlerdir? Bu Halk Partililer bu muazzam serveti
babalarının evlerinden mi getirmişlerdir? Bugün elde mevcut muazzam servetin ötesinde Halk Partisi, şimdiye
kadar su gibi para harcamıştır ve harcamaktadır. Ortada mevcut bu gayrimenkul servetin yanında muazzam
yekûnlara varan bu masrafları karşılayan parayı nereden bulduklarını da sormak icap eder.
Biliyoruz ki, bu partinin nizamnamesine göre, her siyasi teşekkül gibi, partinin gelir kaynakları, âza
aidatı, teberrular ve müsamere vesaire varidatından ibarettir. Şimdiye kadar sarf ettiği mühim meblâğların ve
halen elinde bulundurduğu muazzam servetin acaba ne miktarı nizamnamede yazılı olan kaynaklardan tedarik
edilmiştir? Derhal cevap vereyim, binde biri dahi değil. Çünkü Halk Partisi’ne aidat verilmez. Hasbî olarak
teberrularda bulunulmaz. Hâsılı Halk Partisi’ne para verilmez ve ancak onun başında bulunanlar ondan para
almak suretiyle geçinirler.
Halk Partisi’nin büyük ekseriyetini teşkil eden iyi niyetli ve iyi kalpli vatandaşlarımızı tamamıyla
tenzih ederek arz ediyorum. Bu partinin başına musallat olmuş küçük bir zümre vardır ki, bunlar her
adımlarında bu partiden büyük paralar almak suretiyle bu partiye, sözde hizmetlerini çok pahalıya ödetmişler
ve bugün dahi ödetmektedirler.
Bir devir bu gibi istismarların hazin hikâyeleriyle doludur. Şayet Halk Partisi yepyeni ve haysiyetli bir
siyasî teşekkül olarak millet huzuruna çıkmak istiyorsa ve onun teveccühünü kazanmak istiyorsa, iktisabı
ciheti bir nevi zora dayanan ve bugün muazzam yekûnlar teşkil eden servet yükünün altından kurtulmanın
yolunu aramalıdır. Çünkü bugünkü haliyle bu partinin bir siyasi partiden ziyade bir nevi siyasî anonim şirkete
benzemekte olduğunu daima haklı olarak iddia edeceğiz.
Son zamanlarda bir takım tehlikeli serserilerin Ticanilik kisvesi altında yaptıkları şenî hareketleri ve
hezeyanları ileri sürerek hükümeti irticai önleyecek tedbirler almamakla suçlamaya yelteniyorlar. Bu arada,
bir noktayı kasten unutmuş görünmelerine işaret etmek isterim. Bu gibi hareketlerin vuku bulacağını önceden
bilerek Atatürk Kanunu’nu önleyici bir tedbir olarak Büyük Millet Meclisi’ne sevk eden, bugün irtica isnadı
altında bulundurulan Demokrat Parti hükümeti değil midir?
Bu münasebetle Atatürk Kanunu tasarısı üzerinde de kısaca durmak isterim. Atatürk heykellerine
yapılan şenî tecavüzler şüphe yok ki, hakikatte o heykellerin taşına, tuncuna ve maddesine değil, bunların
temsil ettiği zihniyetedir? O zihniyet nedir? O zihniyet, garba müteveccih, ileri bir medeniyete müteveccih
her hareket ve hamlenin kaynağını teşkil eden kuvvettir. Atatürk inkılâpları deyince onlar nelerdir diye bir
tadat ve terkim ameliyesine gitmek ve bir fihrist tertibine çalışmak tamamen hatalı bir hareket olur. Atatürk
inkılâpları bugün ayakta duranları veya devrini yaşayıp düşmüş olanlarıyla, toptan bir zihniyeti ifade ederler
ki o da biraz evvel izahına çalıştığım zihniyetin ta kendisidir.
İşte Atatürk heykellerinin zımnında Demokrat Parti hükümeti bu zihniyeti yani inkılapçı ve garba
müteveccih ileri zihniyeti müdafaa etmek istemektedir. Derhal söyleyeyim ki vicdan hürriyeti bu ileri
zihniyetin muhtevası arasındadır. Bu sebeple biz Atatürk inkılaplarını bir bütün olarak ele alıp müdafaa
ederken vicdan hürriyetini de müdafaa ettiğimize kaniyiz. Bu noktayı böylece tavzih ettikten sonra ne Ticani
hareketi ne bu veya şu hareket bizi vicdan hürriyeti hudutlarını tecavüze sevk edemeyecektir. Çünkü milletin
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iradesiyle vazife başına gelmiş olan iktidar millî vicdanda ancak nefretle karşılanabilecek olan bu gibi
hareketleri her an ve bir darbede yok etmeye muktedirdir.
Bütün hücum ve gayretler, dikkat etmiş olacaksınızdır ki, Demokrat Partiyi parçalamayı istihdaf
etmektedir. Demokrat Parti Eskişehir’de dağılıyor, Adana’da çöküyor, Zonguldak’ta batıyor diyerek ortalığı
gürültüye boğanlar, Demokrat Parti iyi idare edilmiyor nakaratıyla parti mensuplarını tahrike çalışanlar elbette
ki kemali hüsnüniyetlerinden böyle hareket ediyor değillerdir. Bunlar sabahtan akşama ardı arkası gelmeyen
yalanlar icadıyla Demokrat Parti safları içine akılları sıra nifak sokmak teşebbüsleriyle partimizi parçalamaya
veya dağıtmaya çalışmaktadırlar. Çünkü kendilerini ıslah etmek ve Türk milletinin itimat ve sevgisini
kazanabilecek bir hale gelebilmekten galiba ümitlerini kesmiş olacaklardır ki partileri için yegâne
muvaffakiyeti bizim partimizin çökmesinde aramaktadırlar. Demokrat Parti iyi idare edilmiyormuş, ya
kendileri partilerini nasıl idare ediyorlar. Daha dün denilecek kadar yakın bir mazide partilerinin bütün milleti,
içinde topladığını iddia ediyorlardı. Devlet ellerinde idi. Milletin bütün kaynak ve kuvvetlerine vaziyet
etmişlerdi. Manzara o idi ki Halk Partisi’ni yerinden bir milimetre bile oynatmak mümkün değildi. Oralardan
bu hale düşenler Demokrat Parti’nin iyi idare edilmediğini, şöyle oluyor böyle oluyor laflarını nasıl, ağızlarına
alabilirler? Binaenaleyh sırça köşkte oturanlara komşularına taş atmamalarını, eğer harcanacak fazla akılları
varsa onu kendilerine saklamalarını ve bütün gayretleriyle kendilerini ıslaha çalışmalarını halisane tavsiye
ederim.”
Demokrat Parti Hükümeti’nde İktisat Vekili Hasan Polatkan Eskişehirli olduğu için, Eskişehir’e ayrı
bir önem verilmiş ve vilâyette birçok yatırımın yapılmasını sağlamıştır. Hasan Polatkan son olarak ocak ayı
başlarında Mahmudiye Sağlık Yurdu, Ziraat Bankası ile Şeker Fabrikasına ait işçi evlerinin açılışlarını
yapmıştır.245 Ayrıca Eskişehir Yünlü Mensucat Fabrikası başta olmak üzere çok sayıda yeni fabrika da üretime
hazır hale getirilmiştir.246 Bunun dışında vilâyette yeni büyük bir beton direk fabrikasının kurulması için de
vekil tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır.247 Bu yatırımların ve Hasan Polatkan’ın söz konusu
çalışmalarının ilde vatandaşlarca ciddi bir şekilde desteklenmiştir. Bu destek seçimlerde her defasında
Demokrat Parti’nin zaferle çıkmasıyla açıkça görülmektedir.
Demokrat Parti yöneticileri bu anlayışla gerek özel teşebbüs desteklenerek, gerekse devlet eliyle
onlarca eser, Eskişehir’e kazandırılmıştır. Sümerbank Basma Fabrikası, Çukurhisar Çimento Fabrikası gibi
devasa eserlerin yanı sıra, Atatürk zamanında kurulan Şeker Fabrikası ve Devlet Demiryolları Fabrikalarına
ek tesislerin kurulması, onlarca başka fabrikaların kurulması ve Anadolu Üniversitesi’nin temellerinin atılması
başta olmak üzere, o dönemde sayısız eser Eskişehir’de boy göstermiştir.
Adnan Menderes Eskişehir’i bir model şehir olarak görmüştür. Bu model şehir Demokrat Parti
şehirciliği modelini de ortaya koyacaktı. Demokrat Parti Milletvekili Halil Akkurt 1995 yılında İstikbal
Gazetesi’nde yayımlanan röportajında Adnan Menderes’in Eskişehir’e bakışını şöyle anlatmıştı:248
“Rahmetli Menderes’in şu sözlerini unutmam. Demişti ki ‘Padişahlar İstanbul’u yarattı. Cumhuriyet
dönemi Ankara’yı başkent yaptı. Biz de Demokrat Parti olarak Eskişehir’i yaratmak istiyoruz. Eskişehir
DP’nin eseri olacak. Ben bu sözleri duyduğumda mutlu oldum. İlk iş olarak Atatürk Heykeli yaptırılması için
kolları sıvadım. Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan Afet İnan’ı getirdik. Şimdiki Çukurçarşı’nın bulunduğu bölge,
anıt için uygun bulundu. Hatta uçakla yukarıdan gezerken. Âfet Hanım şöyle demişti. ‘Adalar çok güzel.
Porsukla birlikte gelişip güzelleşmeli. Bunun benzeri yalnızca Paris’te var. Değerlendirin, güzelliğine güzellik
katın’. Ama olmadı, projemiz 27 Mayıs’la birlikte ortadan kalktı. Heykel de, Vilayet alanına konuldu. Bizim
proje maket olarak elimizde kaldı”.
Adnan Menderes 1960 yılındaki son ziyaretinden önce 1958 yılında da Eskişehir’i ziyaret etmişti. Bu
ziyaretinde şehirde birçok yatırımı yerinde görmüş ve bu yatırımların bazılarının da semeresini görme fırsatı
bulmuştu. Eskişehirlilerin de yatırımlar karşısında Adnan Menderes ve Demokrat Parti’ye destekleri oldukça
artmıştı. Türkiye genelinde esnaf gruplarından Vatan Cephesi’ne büyük destek verildiği bilinmektedir ve
İstikbal, 6 Ocak 1960.
Yeni Haber, 6 Ocak 1960.
247
Yeni Haber, 19 Şubat 1960.
248
İstikbal Gazetesi-23 Ekim 1995.
245
246
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bunlar Adnan Menderes’e gönderilen telgraflardan açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Örneğin Eskişehir
Tayyare Fabrikası’ndan çok sayıda işçi ve yönetici, Adnan Menderes’e telgraflar göndererek DP’ye iltihak
etmek istediklerini beyan etmişlerdi. Bu türden telgraflar 1960 yılı mayıs ayına kadar devam etmiştir.249
1960 yılı Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olayların yaşanmasına sahne olmuştur.
Eskişehir gezisi programı belli olduğunda yola çıkmak için hazırlanan Hasan Polatkan ile eşi Mutahhare
Polatkan arasında şu konuşma geçmişti. 250
“26 Mayıs gecesi ben ‘Eskişehir’e gitme Hasan’ dedim. ‘Ankara karmakarışık. Bir darbe söylentisi
dolaşıyor ortalıkta, gitmeyin” dedim. “Ne yapacaksınız Eskişehir’de Hasan?’ dedim. Hasan; ‘Eskişehir
Demokrat Parti’nin merkezidir, Sayın Adnan Menderes Eskişehir’de halkla bir araya gelecek, konuşma
yapacak, kendi memleketimde Sayın Başbakan’ı nasıl yalnız bırakırım’ dedi ve gittiler…”
Adnan Menderes ve beraberindekiler 25 Mayıs’ta TBMM’de yapılan ve oldukça sert geçen
müzakerelerden ayrıldıktan sonra Eskişehir’e geldiler. Askerler, izdiham olur gerekçesi ile çok sayıda sivilin
alana girmesine engel olarak askeri havaalanında karşılama için 20-25 kişiye izin verdiler. Adnan Menderes
uçaktan indi, herkesle selamlaştı. O sırada bir grup subay tek bir kol halinde Menderes’e doğru yürümeye
başladı. Menderes de subayların kendisine hoş geldin demek için o şekilde yürüdüklerini zannederek onlara
doğru yürüdü. Menderes yaklaşınca aniden geri dön emriyle subaylar geri dönüp yürümeye devam ettiler. Bu
hareket güleç yüzlü, munis yürekli insanı halkın önünde rencide etmiştir. Daha da önemlisi bu manzara
olacakların habercisi gibiydi ve can sıkıcı bir durumdu. Bu saygısızlığa rağmen programına devam eden
Menderes programına devam ederek beraberindekilerle Eskişehir Valiliği’ne geçti. Burada Menderesi
bekleyen binlerce kişi vardı. Menderes vilayet binasında kentin ileri gelenleriyle bir müddet sohbet ettikten
sonra valilik binası önünde bekleyen binlerce kişilik halka hitap etmek için dışarı çıktı. Mikrofonu eline
aldığında mikrofonun çalışmadığını anladılar. Çünkü Adnan Menderes’in halka hitap etmesini engellemek
için mikrofonun kablolarının kesildiği daha sonra anlaşılmıştı. Bu olayı o sırada orada bulunan Anadolu
Üniversitesi eski rektörlerinden Orhan Oğuz şu şekilde anlatmaktadır.251
“Eskişehir Valiliği önünde Menderes’i bekleyen binlerce kişi vardı. Ben o kadar kalabalığı daha önce
görmemiştim. Biz gelen heyetle birlikte valiliğe gittik. Ben odada kenarda oturuyordum. Beni oraya, akademi
reisi olarak, öğrenciler bir protesto falan yapmaya kalkarsa önlemem için çağırmışlardı. Menderes’le bir süre
sohbet ettik. Daha sonra Menderes aşağıdaki binlerce kişiye hitap etmek için valiliğin merdivenlerine indi.
Epey zaman geçmesine rağmen Menderes’in sesini duyamayınca merak ettik. Aşağıya doğru baktık Menderes
konuşma yapıyordu, ama birileri Menderes’in konuşmasını sabote etmek için kabloları kesmişti. Ses
çıkmayınca Menderes bir süre bekledi. Duyulabildiği kadar konuşmasını yaparak oradan ayrıldı. Menderes’in
ayrılmasından sonra bir süre daha valilik binasında kaldım. Bir süre sonra mikrofonu elime aldım ve o anda
sesim her yerde yankılandı. Menderes oradan ayrıldıktan sonra mikrofonların sesini tekrar eski haline
getirmişlerdi.”
Adnan Menderes sesinin duyulduğu kadarıyla Eskişehir mitinginde hedeflerinin “seçim yolu”
olduğunu söyleyerek “iktidara gelme ve gitmenin seçimden başka yolu olmadığını kabul etmek lazımdır”
ifadelerini kullanmıştı. Aynı gün Anadolu Ajansı’na verdiği demecinde Tahkikat Komisyonu’nun
çalışmalarını değerlendiren Menderes, komisyonun görevini üç ay yerine bir ayda tamamladığına dikkat
çekerek252, kopartılan gürültünün boşuna olduğunu söylemiştir. Menderes, Anayasa’yı ihlal etmek, kanunsuz
baskı yapmak, mahkeme vazifesi görmek gibi bir amaçlarının olmadığını ve bunların hepsinin asılsız
söylentiler olduğunu vurgulamıştır. 26 Mayıs akşamı gündüz yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Şeker
Fabrikası’nda bir yemek daveti tertip edilmiştir. Yemeğe Eskişehir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bedii
Kireçtepe253 de katılmıştı. Konuşmalar yapıldıktan sonra orada bulunan bir albay ayağa kalkarak Adnan
Menderes’i öven bir konuşma yapmış, konuşma sonunda Menderes, albayın yanına giderek ona sarılmış ve
Bilal Tunç, “Eskişehir’de Vatan Cephesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2017, s. 200.
http://sahipkiran.org/2016/08/30/hasan-polatkan/) Zafer Tekin, Darağacında Eskişehirli Bir Bakan, Hasan Polatkan.
251
https://www.haberler.com/prof-dr-orhan-oguz-menderes-in-25-ve-26-mayis-1960-2078206-haberi/
252
Milliyet, 26 Mayıs 1960
253
27 Mayıs 1960 Darbesi’nde Eskişehir Sıkıyönetim Komutanı olarak atanıyor.
249
250
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öpmüştür. Albay, Menderes’e cebindeki bir tek sigarasının bulunduğunu ve hediye olarak vermek istediğini
belirtmiştir.254
Eskişehir’deki zorlu üç günü dönemin Basım Yayın Genel Müdürü olan Altemur Kılıç Yeniçağ
Gazetesi’ndeki köşesinde ayrıntıları ile şu şekilde anlatmıştır. 255
“26 Mayıs’ı 27 Mayıs’a bağlayan son gece darbenin ilk işaretlerini Eskişehir’de, Başbakan Adnan
Menderes’in Özel Kalem Müdürü Ercüment Yavuzalp ile birlikte görmüş ve aynen ‘Yarın Albaylar darbe
yapacak’ demiştik. Oysa bir şeyler olacağı daha bir kaç ay evvelden belliydi. Ancak Devletin Basın Yayın
Genel Müdürü, Başbakanın sözcüsüydüm. Devlet enformasyonundan sorumlu olarak, bütün dünyaya yayılmış
ihtilal şayialarının doğru olmadığını, her şeyin normal gittiğini anlatmak için, aralarında Le Monde’da yazan,
sonra Ankara Büyükelçisi olan Eric Rouleau’nun da bulunduğu bir Fransız basın grubunu Türkiye’ye davet
etmiştim. 26 Mayıs gecesi ziyaretçiler şerefine Ankara Radyoevi’nde konserli bir resepsiyon tertip etmiştik.
Sıkıyönetim vardı ve görevli bazı subaylar da gelmişlerdi. Kore’den tanıdığım bir binbaşı yanıma yaklaştı,
manidar bir şekilde ‘Bu son geceniz’ dedi. Gerçekten de öyle olacaktı. 26 Mayıs sabahı erkenden, annemle
vedalaştım ve bilmeden “ihtilali izlemeye gelmiş” Reuters Ajansı muhabirini de alarak Başbakan’a iltihak
etmek üzere, otomobille Eskişehir’e, mukadder akıbete doğru hareket ettim. 26 Mayıs sabahı Eskişehir’e
vardığımda, Başbakan’ın, Hasan Polatkan’ın, DP milletvekillerinin, Tahsin Yazıcı ve Zihni Üner paşaların da
kaldıkları Şeker Fabrikası lojmanında gergin bir hava vardı. Başbakan şerefine o akşam fabrikanın salonunda
ziyafet verilecekti. Başbakanın Özel Kalem Müdürü Ercüment Yavuzalp bana üzüntüyle, Başbakan’ın
Eskişehir’de karşılanışında havacı subayların kendisine “Hoş geldiniz” diyeceklerini zannederken, onların,
bir komutla hep birlikte sırtlarını döndüklerini ve elleri kollarıyla nahoş işaretler yaptıklarını söyledi 256.
Sonradan öğreniyoruz ki bu subay grubunun başında sonra Hava Kuvvetleri Komutanı olacak Muhsin Batur
varmış ve komutu da o vermiş.
Menderes, o gün Eskişehir meydanında önemli bir konuşma yapacak ve erken seçimlerin yapılacağını
ilan edecekti. Nitekim bu konuşmayı yapmış hatta hazırladığı metinden de ayrılarak irticalen daha yumuşak
olarak, Tahkikat Komisyonu’nun görevini tamamladığını, yakında seçimlere gidileceğini açıkça söylemiş.
Ancak hoparlörlerin kablolarını kesmişler ve bu çok önemli olabilecek, bir ihtimalle belki de darbeyi
durdurabilecek konuşmayı halk ve basın mensupları duymamışlar.257
Akşam geldiğinde U şeklindeki masanın baş tarafında Başbakan, üs komutanı General Bedii Kireçtepe
ve Bakanlar oturuyordu, İstanbul’dan gelen gazeteciler de oradaydılar... Bando heyecanlı marşlar çalıyor ve
uzaktan gördüğümüz kadar Başbakan da içip heyecanlanıyordu. Bunlar hiç de iyi işaretler değildi. Bandoyu
susturmaya çalıştık... Ama ‘Dağ başını duman almış’ marşıyla devam etti.258 Başbakan daha sonra üniversite
hocalarını suçlayan meşhur “Kara cüppeliler” konuşmasını yaptı... Gazeteciler telefonlara koştular. Ben
hemen yerimden fırladım; Başbakan’ın yanına gittim ve ‘Gazeteciler var burada’ dedim. İrkildi; ‘Bana
Firüzan’ı259 gönder!’ dedi. Ona bu konuşma için basın yasağı koydurma talimatını vermiş. Ancak ok yaydan
çıkmış, iş işten geçmişti, yayın yasağı da bardağı taşıran damlalardan olmuştu.
O akşam, ben mi söyledim, yoksa Ercüment mi ‘Albaylar bir şeyler yapacaklar’ dedik. Ercüment ‘Sen
bu gece burada yat’ diye önerdi. Ben eşyalarım Porsuk Oteli’nde olduğu için oraya döndüm. Ertesi sabah da
çok erkenden, biri telefon ediyordu. ‘Başbakan Vilayette sizi bekliyor’ diye. Küçük radyomu ve çantamı
alarak hemen, koşarak oraya gittim. Vilayete vardığımda, Eskişehir Valisi, Bakanlar, bütün heyet oradaydılar.
‘Radyon var mı?’ diye üzerime atıldılar. Radyoyu açtım ve ihtilalin ilk anonsunu hep birlikte dinledik.
Vilayete vardığımda ‘Başbakan nerede’ diye sordum... O sırada Başbakan’ın koruması otomobille
gelmişti. Ben de buna binip, Menderes’e iltihak etmek istiyordum. Ancak otomobilde yer yoktu. Başbakan,
254

.https://www.haberler.com/prof-dr-orhan-oguz-menderes-in-25-ve-26-mayis-1960-2078206-haberi/
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/27-mayis-1960in-silinemeyen-izleri-8574yy.htm
256
Bu olayı Muhsin Batur da anılarında doğrulamaktadır. Muhsin Batur, “27 Mayıs İnkılabı ve 27 Mayıs Olayları”, Hürriyet
Meşalesi, 1960, s. 154.
257
Milliyet, 26 Mayıs 1960.
258
Abdi İpekçi, Ömer Sami Coşar, İhtilalin İçyüzü, 2010., s. 172.
259
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Firüzan Tekil.
255
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İstanbul milletvekili, Kore kahramanı Tahsin Yazıcı’yı ve Muğla milletvekili Zihni Üner’i yanında istemiş.
Halk desteğine güvenerek, Kütahya’ya ve Konya’ya gidecekmiş. Sonra öğrendik ki, bir jet uçağı onları
Kütahya’ya gitmeye zorlamış ve orada da tutuklanmışlar. Biz üssün bir yerinde tutuklu iken onu Kütahya’dan
alıp getiren C47 uçağının alana inip havalandığını görmüştük. Bir süre sonra bizi C47 uçaklarına doldurdular.
Galiba Güvercinlik veya Mürted Askeri Havaalanına indirdiler. Bizi hangi akıbetin beklediğini bilmiyorduk.
Havacılar bizi biraz “okşadıktan” sonra otobüslere soktular, Harp Okulu’na götürdüler. Kapıda öğrenciler bizi
dipçikleriyle karşıladılar. Yıllar sonra İstanbul’da Selimiye’de Birinci Ordu Karargâhı’nda, Orgeneral Orhan
Çetin Doğan, görevini Orgeneral Yaşar Büyükanıt’a devir teslim töreninde, 27 Mayıs sabahı beni Ankara’daki
evimde süngüyle yataklar altında arayan Harp Okulu öğrencisinin kendisi olduğunu söyledi ve özür diledi.
Aynı törenden sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman Paşa da iki elimi tuttu, hakkımı
helal etmemi istedi, “Seni o zaman tanıyamamışım” deyip özür diledi. Kapıda dipçik vuranlardan biri de o
imiş.”
Yaşananlara tanıklık eden dönemin Eskişehir milletvekillerinden olan Halil Akkurt 26 Mayıs gecesi
ve 27 Mayıs günü Eskişehir’de yaşananlarla ilgili verdiği bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı.
“Adnan Menderes 10 kadar okulu açmak ve özel yem fabrikasının temelini atmak üzere bakanlar ve
milletvekilleri ile 25 Mayıs günü Eskişehir’e gelmişti. Bizler Ankara’dan Eskişehir’e geldiğimizde bazı
anormallikler vardı. Askerlerin tavrı filan. Beyefendi 26 Mayıs akşamı yemekte heyecanlandı. Gene
tatsızlıklar oldu. Hatta gelmesi gereken yüksek rütbeli subaylar gelmemişti. Arkasını dönenler olmuştu.
Eskişehir Valisi İ. Tevfik Kutlar Menderes’in bunlarla bizzat konuşmasına mani olmuştur. Menderes bizzat
gidip subaylarla konuşmak istemiştir. Yemekte bir ara koruması gelip kulağına bir şeyler söyledi. Biz
kuşkulandık. Yemek sanıyorum saat 23.00’da sona erdi. Menderes misafirhaneye çekildi. Biz de evlerimize
gittik. Radyolar bir şeyler söylüyordu. Saat 02.30 filandı aklıma garnizon komutanını aramak geldi. Aradım.
Hemen gelin dedi. Arabam yok dedim. Biraz sonra askeri bir araç gönderildi. Eşime ‘bu iş galiba uzun sürecek,
bavulumu hazırla’ dedim. Sabah yakındı. Dışarıya çıktık. Belediye hoparlöründen bir anons yapılıyordu,
Şaşırıp kaldım. Anonsu yapanın adını sonradan öğrendik. Suat Kadıoğlu adında bir avukatmış. 27 Mayıs’tan
bir ay sonra Kırşehir’e Vali olarak atanmış. Anonsta ‘DP Milletvekilleri 29 uçak dolusu altın ve mücevheratla
kaçarlarken yakalandılar. Kendileri gözaltındadır’ deniyordu. Aklım başımdan gitti. Kendi kendime delirmiş
bunlar diye söylendim. Saat 05.00 filandı. Valinin hanımı arayıp ‘Beyefendiyi götürdüler’ demez mi? Biraz
sonra kapıya askeri araç dayandı. Subaylar üstümü arayıp araca bindirdiler. Eskişehir’den Ankara Etimesgut’a
götürdüler. Uçaktan indiğimizde öğrencilerin arasından geçerken ağır hakaretlere uğradık. Hatta Muhtar
Başkurt yere düştü. Adam yaşlı ve hastaydı. İlaçları ortalığa saçıldı”
27 Mayıs 1960 Cuma günü sabaha karşı saat 04:00’te, 38 subayın kurduğu ve yönettiği ihtilal komitesi
tarafından darbe yapıldı.260 Sekreteri tarafından uyandırılarak durumdan haberdar edilen Başbakan Adnan
Menderes, yanına Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı ve Kore Savaşlarına ilk giden Tugay’ın efsanevi komutanı
Tahsin Yazıcı Paşa’yı alarak Eskişehir’den Konya’ya doğru yola çıkar. Konya’da 2. Ordu vardır ve bu ordu,
hem Menderes’i sevmektedir, hem de darbeye karşıdır.261
Eskişehir-Kütahya yolu o dönemde çok kötü idi. Dağ eteklerinden, derelerin üzerinden, dağların
arasından geçen bir yoldu. Eskişehir’den çok erken Şeker Fabrikası’nın bir otomobili ve minibüsü ile yola
çıkan başbakanı, biraz geriden bir minibüs ile Eskişehir hava kuvvetleri mensupları izliyordu. Otomobil,
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Binbaşı Tahsin Bey’in içinde olduğu halde bir dağın arasına girdiği
sırada, birden nereden geldiği belli olmayan bir jet üzerlerinden geçti. Uçak hem yakın uçuşu, hem de dağların
arasında olmaları nedeniyle, otomobil üzerinde büyük bir basınç ve ses baskısı etkisi yaratmıştır.
Sabah saat 06.30’da radyoda ihtilal bildirileri okunuyordu. Bu arada Adnan Menderes ve yanındakiler,
06.30-07.00 arasında Kütahya’ya ulaşmışlardı.
Bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan yerde bulunan Vilayet Konağına gelen Adnan Menderes’i,
valinin Ankara’ya gitmesi nedeniyle onun yerine vali yardımcısı Lütfü Özdemir karşılamıştır. Bu arada
260
261

Darbe’nin komuta kadrosu geniş bilgi için bkz. Avni Elevli, Hürriyet İçin, Ankara, 1960.
http://www.adfed.org.tr/kose-yazilari/hasan-polatkan.
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Kütahya Lisesi önünde Albay Süleyman Demet, 5-10 askerden oluşan hemen oluşturulmuş izlenimi veren bir
karşılama kıtası oluşturmuştur. Ancak heyetten, özellikle korumaların yüzleri perişan olmuş, uçağın yaptığı
etki yüzlerinden okunuyordu. Vali yardımcısı Lütfü Özdemir, hem karşılama yapmaya çalışıyor hem de, ‘‘Ben
bilmiyordum, Sayın Başbakanım’’ diyerek bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Adnan Menderes’in ilk sözü
“Bana 2. Ordu Komutanlığını bağlayın’’ oldu. 2. Ordu, o zamanlar Konya’da idi. Ancak, bu emir bir türlü
gerçekleşemiyordu.262
Vilayet odasında bekleyen başbakan, birkaç sefer ikaz etmesine rağmen, Konya ile hala bir bağlantı
kurulamamıştı; bu ise başbakanı geriyordu. Bu arada Albay Süleyman Demet, odadan ayrılarak, vilayetin arka
giriş kapısı yakınında bulunan santrale giderek durumu sordu. İhtilal ağırlaşmaya başlamıştı. Santral memuru,
ihtilali neden göstererek Konya’nın bağlantı kurmadığını bildirdi. Albay Süleyman Demet, Vilayet odasına
girdiğinde, artık gerçekler iyice ortaya çıkmıştı. Albay, ordunun yönetime el koyduğunu, hiçbir yer ile bağlantı
kuramadıklarını, silahlı kuvvetlerin postanelere de el koyduğundan iletişimin kesildiğini belirtti. Radyo
akıllarına geldi, hemen radyo açılarak, ihtilal teyit edildi. Ordu yönetime el koymuştu. Ortam sessiz bir hal
almıştı. Bu sessizliği bozan ilk kişi Albay Süleyman Demet oldu. Albay, ‘‘Sayın başbakanım, sizi burada
koruyamam; sizi ve beraberinizdekileri alaya götüreyim. Orada daha rahat oluruz.’’ dedi. 263
Kütahya valisinin, Başbakan’a “emrinize amadeyim” efendim dedikten sonra ve bundan sonra ne
yapılması gerektiği ile ilgili konuşulurken valinin telefonu çaldı. Arayan Eskişehir Hava Üssü Komutanı
Tuğgeneral Bedii Kireçtepe idi. Kireçtepe o kadar yüksek sesle konuşuyordu ki, konuşmayı odada bulunan
herkes duyuyordu. Sökonusu konuşma şu diyologlara sahne olmuş konuşma sırasında aşağıdakiler
yaşanmıştır: 264
“–Sayın Vali, siz bizimle misiniz, değil misiniz?
Başbakan’ın huzurunda ne yapacağını şaşırmış olan Vali bir an tereddüt etti ve şu cevabı verdi.
‘-Komutanım sizden sadece bir an düşünme fırsatı vermenizi istiyorum.’
Duruma şahit olan Başbakan Menderes valiye hitaben; ‘Muhterem Valim, mesleğinizi bize feda
etmeyin. Artık biz kendimizi kaderin eline teslim ediyoruz’ dedi.
Birkaç dakika sonra bir grup subay salona girer ve komutan Başbakan’a yaklaşarak,
‘sizi bütün maiyetinizle birlikte tutuklayıp Eskişehir’e götürme emrini aldım’ dedi.
Menderes bunun üzerine şu cevabı verdi:
-Emrinizdeyiz.”
Adnan Menderes ve heyeti araçlarla Kütahya Hava Alayı’na yönelirken, Eskişehir’den de Kıdemli
Albay Muhsin Batur yönetiminde bir uçak Kütahya’ya doğru hareket etti. Menderes ve heyeti hava alayına
geldiklerinde heyet bir odaya alındı. Albay Muhsin Batur, Kütahya hava alanına indiğinde doğruca,
Menderes’in bulunduğu odaya gitti. Albay Demet’in odasında, Başbakan, Muhsin Batur ve Albay Demet kısa
bir görüşme yaptılar. Ardında da Ankara yolculuğu başladı. Albay Muhsin Batur Ankara’ya gidiş yolculuğunu
hatıralarında şu şekilde anlatmıştır: 265
“Odaya girdiğim zaman Adnan Menderes Tahsin Yazıcı ve Zihni Üner odanın ortasında ayakta, Hasan
Polatkan komutanın masasının yanında telefonla görüşmek üzereydi. Ben ve yanımdakiler odadakilere asker
selamı verdik. Adnan Menderes bana doğru ilerledi. Elimi sıktı ve vaziyet nedir dedi. Kendisine ‘Silahlı
Kuvvetleri memleket idaresini teslim aldı. Benim vazifem sizi Eskişehir’e götürmektir’ dedim. Menderes
biraz durakladı ve ‘yani beni tevkif mi ediyorsunuz’ sorusunu sordu. ‘Sizi emniyet altına alarak Eskişehir’e
götüreceğim’ cevabını verdim. ‘Suçum nedir? Diye sordu’. ‘Ben size suç izafe etmekle vazifeli değilim’
dedim. Adnan Menderes, Hasan Polatkan’ın yanına geçerek, ‘Hasan! Bu Albay, bizi koruma altında
Aziz Üstel, Menderes’i Tutukladılar, Sonra da…, Star Gazetesi, 25 Mayıs 1978, https://www.star.com.tr/ yazar/menderesitutuklarlar-sonra-da-yazi-1346408/
263
Aziz Üstel, Menderes’i Tutukladılar, Sonra da…, Star Gazetesi, 25 Mayıs 1978, https://www.star.com.tr/ yazar/menderesitutuklarlar-sonra-da-yazi-1346408/
264
A. Fuad Başgil-27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, s. 123; http://yenikutahya.com/2018/05/26/ demokrasinin-infazi-27-mayismenderesin-siyasi-yasamindaki-donum-noktasi-kutahya/
265
Muhsin Batur, Anılar ve Görüşler ‘Üç Dönemin Perde Arkası’, İstanbul 1985, s.220.
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Eskişehir’e tekrar götürmek istiyor. Biz burada 2. Ordu ile konuşmak istedik. Yanlış bir şey yapılırsa bir
başbakana karşı bu hareket yanlış olur.’ dedi. Direnmemişlerdi. Başta başbakan olmak üzere heyet, gelen
yolcu uçağına binerek, Eskişehir’e doğru yola çıktı. Kütahya’dan havalanan uçak önce Eskişehir’e indi,
burada beş dakikalık bir mola verildi ve kimsenin uçaktan inmesine müsaade edilmedi. Uçakta Tahsin Yazıcı
ve Zihni Üzerin mütemadiyen bana ‘Bu harekâtın başında kim var’ diye soruyorlardı. Ben ise kendilerine
‘Bilmem herhalde biri vardır’ şeklinde cevap verdim ve böylece Ankara’ya ulaştık.”
Adnan Menderes ve beraberindekileri Ankara’ya götüren uçak Ankara’daki Güvercinlik askeri hava
alanına indi ve burada uçaktan inenleri Veteriner Tuğgeneral Burhanettin Uluç olmak üzere kalabalık bir
askeri heyet karşıladı. Adnan Menderes ve beraberindekiler tevkif edilerek kalacakları yerlere götürüldüler.
Sonuç olarak, Adnan Menderes Türkiye’nin Çok Partili sisteme geçişteki sancılı dönemlerinde
başbakanlık yapmanın sıkıntılarını ve devlet içinde oluşan vesayet odaklarının baskısını hep üzerinde
hissetmiş bir siyasetçidir. Bu baskılar bazen sert siyasi söylem ve hareketlere neden olsa da bütün bunlar
siyaset sınırları içinde tutulmaya da çalışılmıştır. Adnan Menderes siyasi yapılanmasını gerçekleştirdikleri
Demokrat Parti’nin ülke içindeki ilk mitingini Eskişehir’de coşkulu bir şekilde yapmıştır. Sakarya Nehri’nin
kaynağında yapılan bu mitinge ifade edilenlere göre yirmi bin kişi katılmıştır. Bu rakam çok önemli bir
rakamdı. Ancak ne gariptir ki, Adnan Menderes siyasi hayatının son mitingini de Eskişehir’de yapmıştır. 2527 Mayıs 1960 tarihleri arasında bir dizi ziyaretler için geldiği Eskişehir’de ordu yönetime el koymuş ve
menderes ve beraberindekiler tutuklanmışlardır. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeler
döneminin başlangıcı olarak da tarihe yazılmıştır. Adnan Menderes ve arkadaşlarının darbe sonrası yapılan
“yargılamalar” sonucunda idama mahkûm edilmeleri ve bu idamların gerçekleştirilmesi Türk demokrasi
tarihine, Türk siyasi hayatına kara bir leke olarak geçmiştir.
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(29)
Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ266
REKABETÇİLİĞİN ARTTIRILMASINDA YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN
KÜMELENME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ
EVALUATION OF FOREIGN INVESTMENTS IN CLUSTERING CONTEXT TO INCREASE
COMPETITIVENESS: THE CASE OF IZMIR

ÖZ
Firmaların ve kentlerin rekabetçilik kazanmasında yabancı sermayeli firmaların varlığı önemli bir rol
oynamaktadır. Bu firmaların yerli sermaye ile kurduğu ilişkiler ve kümelenme potansiyeli rekabetçiliğin
artmasında oldukça önemlidir.
Bu çalışma ile amaç İzmir’e yatırım yapmış olan yabancı sermayeli yatırımların mekânsal dağılımını
coğrafi bilgi sistemi yöntemi ile tespit ederek, sektörel yığılmaları belirlemek ve yabancı sermayeli
yatırımların kümelenme potansiyelini ortaya koymaktır. Böylelikle kentin rekabetçilik avantajını ortaya
koyarak bunu geliştirecek öneriler sunmak çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı sermayeli yatırım, kümelenme, rekabetçilik.

ABSTRACT
The presence of foreign investments plays an important role in the competitiveness of firms and cities.
The relations and clustering potential of these firms with domestic investment are very important in increasing
competitiveness.
The aim of this study is to determine the spatial distribution of foreign capital investments that have
invested in İzmir by geographical information system methodology, to determine sectoral agglomeration and
to reveal the clustering potential of foreign capital investments. In this way, the aim of the study is to reveal
the competitive advantage of the city and to offer suggestions to improve it.
Keywords: Foreign investment, clustering, competitiveness.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Planlama Bölümü Öğretim Üyesi. İzmir/TÜRKİYE; E-posta:
neslihan.karatas@deu.edu.tr
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GİRİŞ
Yabancı sermayeli yatırımlar bir kentin ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bunların
mekânsal dağılımı ve yer seçimi aynı zamanda kentin mekânsal gelişimini de yönlendirmekte, yerli firma ve
destekleyici kuruluşlar bunlara yakın yerlerde yer seçmekte ve biraraya gelmenin avantajlarını kullanarak
rekabetçilik özelliklerini de arttırmaktadır. Bu çalışma ile amaç İzmir’e yatırım yapmış olan yabancı sermayeli
yatırımların mekânsal dağılımını coğrafi bilgi sistemi yöntemi ile tespit ederek, sektörel yığılmaları belirlemek
ve yabancı sermayeli yatırımların kümelenme potansiyelini ortaya koymaktır. Sektörel bazda tespit edilen
yığılmaların, kümelenme potansiyeli taşıyıp taşımadığı, kümelenme için sahip olduğu avantajlar ve
problemler ortaya konarak, tespit edilmiştir. Kümelenmenin ve yabancı sermayeli yatırımların ekonomik
anlamda sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, yapılan yabancı sermayeli yatırımların
kullandığı lokasyonel ve maliyet avantajlarının yerli sermaye ile birlikte işbirlikçi bir şekilde çalışarak
rekabetçi avantaj kazanacağı ve kazandıracağı bilinmektedir. Bu amaçla özellikle coğrafi yakınlığın önem
kazandığı kümelenmede yabancı sermayeli yatırımların lokasyonel yığılmaları tespit edilerek sağladığı
avantajlar ve dezavantajlar ortaya konarak aynı sektörde var olan yerel sermayenin birlikte çalışarak bu
avantajı lehine çevirebilecek önerileri ortaya koyabilmektir.
Bu nedenle bu çalışma için İzmir’de faaliyet gösteren “Yabancı Sermayeli Yatırımlar”a ilişkin
envanter çalışması yapılmış, yabancı sermayeli firmaların İzmir’deki yer seçim dağılımları tespit edilmiş,
İhracat yapılan ülkelerin İzmir metropolitan alan içerisinde dağılımı belirlenmiş ve İzmir’de yabancı yatırımlı
şirketlerin faaliyette bulunduğu sektör dağılımları ortaya konmuştur. Çalışma kapsamına İzmir ili sınırları
içinde bulunan tüm il ve ilçe merkezleri ile köyler dâhil edilmiştir. Ayrıca “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin
Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması, ISIC Rev.3 (ISIC Rev.3) sınıflama yapısı kullanılarak İzmir ili
sınırları içerisinde sektörel yapı belirlenmiştir.
Çalışma yöntemi olarak İzmir Ticaret Odası’ndan elde edilen veriler ile Yurt Dışında Sahip Olunan
Şirket, Ortaklık ve Şubeler Araştırması verileri, Ege Serbest Bölgesi Firma Listesi verileri, İzmir Serbest
Bölgesi firma listesi verileri, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi firma listesi verileri, Çiğli A.O.S.B. firma
listesi verileri, Menderes-İTOB firma listesi verilerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bu veriler temel alınarak
oluşturulan çerçeveye ait toplamda 1739 adet firma girişimi tespit edilmiştir. Listelenen bu verilerin her biri
ArcGIS veri tabanına lokasyonu, ilgili sektörü, ithalat yaptığı ülke bilgileriyle birlikte aktarılıp tematik
haritaları hazırlanmıştır.
İzmir Ticaret Odası'ndan elde edilen firmaların listeleri sıralandığında toplamda 1739 firma girilmiş,
ancak haritalara 1660 adet veri işlenmiştir. Bunun sebebi; elde edilen firma listelerinde yer alan adres
kategorisi hücresinde ya hiç adres bilgisi bulunmamıştır ya da adres bilgisi eksik girilmiştir. Bu durumla
karşılaşılan hücrelerde firmanın adı önce googleearth'de aratılmıştır. Sonuç alınamayınca internet ortamında
yeniden aratılmıştır. Buna rağmen bulunamayan 79 firma sebebiyle nihai olarak 1660 veri haritalara
işlenmiştir.
Yabancı Sermayeli Yatırımların Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi
1700’lü yıllarda başlayan sanayi devrimi ile birlikte, öncelikle Avrupa ülkeleri hızlı bir sanayileşme
sürecine girmişler ve özellikle ihtiyaç duyulan hammadde ve işgücü ise sömürge ya da yarı sömürge
ülkelerden sağlanma yoluna gidilmiştir. Bu süreçle beraber yabancı sermayeli yatırım bütün dünya ülkelerinde
hızlı bir yayılma sürecine girmişlerdir. (Yavan ve Kara;2003).19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın ilk yarısına
kadar süren dönemde uluslararası sermaye ihracında ilk sırayı İngiltere almıştır. Bunu ABD takip etmiştir.
İkinci dünya savaşı sonrası özellikle ABD yatırımlar konusunda üstünlük sağlamış, çok uluslu şirketler (ÇUŞ)
aracılığıyla yatırımlar dünyada yayılım göstermişlerdir. (Yavan ve Kara;2003). 1960’lı yılların sonuna doğru
ÇUŞ’ların sayısı hızla artmış ve uluslararası üretim giderek daha da büyümeye başlamıştır. 1970’lerden
itibaren ABD ve İngiliz yatırımları duraklarken, Alman, Japon ve İsviçre ÇUŞ’larının sayılarının arttığı ve
yabancı sermaye yatırımlarında ön plana geçtiği görülmektedir (Dunning,1988:82). 1980 sonrası neoliberal
politikaların devreye girmesi ile birlikte yabancı sermayeli yatırımların sayısında artış görülmüştür. 1986’dan
bu yana yabancı sermaye yatırımları yıllık ortalama %28 oranında büyümüştür (Yavan ve Kara;2003).
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Günümüzde ise yabancı sermayeli yatırımların neredeyse tamamı çok uluslu şirketler tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de ise 1838’de Osmanlı’nın yabancı ülkelere tanıdığı ticari imtiyazlar sonucunda ülkeye
yabancı sermayeli yatırımlar yapılmaya başlanmıştır (Yavan ve Kara;2003). Süreç içerisinde gelişen
yatırımlarda ağırlıklı olarak ulaşım (demiryolu) ön plana çıkmaktadır. Bunu ticaret, sanayi, kentsel hizmetler
vb izlemiştir. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da yabancı sermayeli yatırımlar desteklenmiş bu durum
Atatürk tarafından 1. İktisat kongresinde açıkça dile getirilmiştir (Yavan ve Kara;2003) Osmanlı
İmparatorluğu’ndan cumhuriyete toplam sermayesi 63,4 milyon sterlini bulan 94 yabancı sermayeli firma
intikal etmiştir. 1920 ile 1930 arasında Türkiye’de 66 adet yabancı sermayeli anonim şirket (İstanbul (57
firma), Ankara (4 firma), İzmir (4 firma) ve Adana (1 firma) kurulmuştur. (Ökçün,1997:107). 1930’lu yılların
sonundan, 1950’ye kadar Türkiye’ye önemli miktarda yatırım girmemiştir. 1950 ve 1980 yılları arasında olan
en önemli gelişme 1954 yılında çıkarılan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’dur. 1960’lardan
sonra ise planlı kalkınma dönemine geçilmiştir. Tüm bunlara rağmen yine de yabancı sermayeli yatırımlarda
önemli oranda bir artış görülmemiştir. Yapılan yatırımlarda ağırlık olarak imalat sanayi ön plana çıkmıştır. En
çok yatırım yapanlar ise AB ülkeleri ve Amerika olmuştur. 1980’den günümüze yabancı sermayeli
yatırımlarının artırılması, yabancılara kolaylıklar sağlanması ve yabancı sermaye liberalleştirilmesi ile ilgili
olarak çok önemli düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle liberal politikalara geçilmesi, 25 Ocak 1980 tarihinde
Başbakanlık’a bağlı Yabancı Sermaye Dairesi’nin kurulması, her türlü mal ve hizmet üretimine yönelik
faaliyetlere yabancı sermayenin önünün açılmasının sağlanması, yabancı sermayeye ilişkin çıkarılan 1984 ve
1994 tarihli Yap-İşlet-Devret (YİD) Yasası da kamu tarafından sağlanacak olan alt yapı (içme suyu, baraj,
ulaşım, kanalizasyon vb.) ve enerji ile ilgili alanları, yabancı ve yerli özel sermayeye açması yabancı sermayeli
yatırımların 1980 sonrası artmasına neden olmuştur (Yavan ve Kara;2003)
İzmir’de Yabancı Sermayeli Yatırımların Gelişimi
Doğu Akdeniz coğrafyasında Tarihi İpek Yolu üzerinde Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan
İzmir, ülkenin batıya açılan en önemli ticaret ve liman kentidir. Akdeniz, Ege ve Karadeniz’in birleşme
noktasında yer alan kent özellikle coğrafi konumu, verimli toprakları, teknik ve sosyal altyapı olanakları ve
yetişmiş insan kaynağı ile yabancı sermayeli firmalar için önemli bir lojistik avantaja sahip olduğu için cazibe
merkezi haline gelmiştir.
İlde toplamda 13 adet organize sanayi bölgesi, 2 adet serbest bölge, 3 adet teknoloji geliştirme
bölgesi/teknopark, 6’sı devlet 3’ü vakıf toplam 9 üniversite bulunmakta ve her yıl 30’un üzerinde fuar
düzenlenmektedir.
İzmir Alsancak Limanı’nın modernize edilerek kapasitesinin arttırılması ve özellikle Kuzey Ege
Çandarlı Limanı’nın da devreye girmesinin yanısıra havaalanı, demiryolu ve karayolu gibi ulaşım çeşitliliğinin
fazla olmasının sağladığı kolaylıklar İzmir’de doğrudan yabancı sermayeli yatırımların payını da
arttırmaktadır.
Tablo 1: Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Sayılarının İllere Göre Dağılımı (İlk 10 İl)
İl

Şirket sayısı (1954-2018/Ekim)

İstanbul

40.007

Antalya

5534

Ankara

3153

İzmir

2645

Mersin

2393

Gaziantep

1979

Muğla

1693

Hatay

1308

Bursa

710

Aydın

687

%
61,2
8,5
4,8
4
3,7
3
2,7
2,1
1
1
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Diğer
İller

8
5232

Toplam

100

65341

Kaynak: https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=3ee18f70-18064b07-baab-7dfddcc58b70, 2018
Tablo 2. Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Faaliyette Bulundukları İllerin Sektörlere Göre Dağılımı
(1954-2018/Ekim)
Sektörler

İstanbul

Antalya

Ankara

İzmir

Mersin

Tarım, Avcılık,Ormancılık ve Balıkçılık

298

143

35

99

59

Madencilik ve Taşocakçılığı

353

35

131

63

24

İmalat Sanayii

4594

310

357

471

199

Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalatı

306

60

30

42

24

Tekstil Ürünleri İmalatı

514

30

11

8

14

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

534

41

26

32

22

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

370

49

38

15

19

Motorlu Kara Taşıtı , Römork, Yarı-Römork İm.

144

22

11

2

10

Diğer İmalat

2726

269

241

211

110

Elektrik, Gaz ve Su

957

79

251

103

21

İnşaat

3031

803

340

199

208

Toptan ve Perakende Ticaret,

15799

1234

975

966

1325

Oteller ve Lokantalar

1147

683

94

86

40

Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Hizmetleri

4097

758

168

203

237

Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri

374

11

16

11

1

Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri

6974

1194

522

313

226

Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri

2383

284

264

131

53

Toplam

40007

5534

3153

2645

2393

Kaynak: https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=3ee18f70-18064b07-baab-7dfddcc58b70, 2018
1954 - 2018 Ekim ayı sonu itibariyle ülkemizde toplam 65341 adet uluslararası sermayeli şirket
bulunmaktadır. Uluslararası sermayeli şirketin illere göre dağılımına bakıldığında, 40007 adet şirket ile
İstanbul birinci sırada yer almaktadır. 5534 adet şirket ile Antalya ikinci sırada 3153 adet şirket ile Ankara
üçüncü sırada yer alırken, İzmir, 2645 adet şirket ile dördüncü sırada yer almıştır. İzmir’de yer alan
uluslararası sermayeli şirketlerin faaliyette bulunduğu illerin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde İzmir
için ağırlıklı sektörün toptan ve perakende ticaret olduğu görülmektedir. İhracat yapılan ülkelerde de Almanya
ilk sırada yer almaktadır (Şekil 1).
Şekil 1. İhracat Yapılan Ülkelerin Dağılımı
ABD
Almanya
Çin Halk Cumhuriyeti
Fransa
İngiltere
İran
İspanya
İsviçre
İtalya
Rusya Federasyonu
Diğer

5%

33%

2%
7%

25%

1%
6%

7%
2%
6%

6%

Kaynak: www.izka.org.tr, İzmir Kalkınma Ajansı, 2014
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Yabancı Sermayeli Firmaların İzmir’deki Yer Seçimi
İzmir’de bulunan 1660 adet yabancı sermayeli firmaların yer seçim durumlarına bakıldığı zaman,
büyük çoğunluğunun İzmir merkez ilçelerinde bulundukları görülmektedir. İlçelerde Konak, Karşıyaka,
Bornova, Bayraklı ilçeleri, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Ata Sanayi Bölgesi ile Ege Serbest Bölge
Alanları başta gelirken, Kemalpaşa İlçesi’nde de firma yoğunluğu göze çarpmaktadır.
Şekil 2. Yabancı Sermayeli Firmaların İzmir’deki Yer Seçimi

Yabancı sermayeli şirketlerin ilçelerdeki dağılımı incelendiğinde ise Konak ilçesinde Fevzi Paşa
Bulvarı’ndan Limana kadar olan bölgede çok yoğun bir şekilde yer seçtiği, bunun dışında İzmir’in diğer
önemli alt merkezleri olan Karşıyaka çarşısı, Bornova merkez, Gaziemir merkez, Bayraklı merkezde yer
seçtikleri görülmektedir. Ayrıca Konak’tan Üç Kuyulara ve Karşıyaka İskeleden Mavişehir’e kadar dağınık
bir şekilde yer seçtiği gözlenmektedir.
Şekil 3. Yabancı Sermayeli Firmaların İzmir’deki Yer Seçimi-2

Kaynak: (Ağın vd;2015)
Firmaların ülke bazında dağılımlarına bakıldığı zaman üç büyük gruba ayrılmaktadır. Bunlar, Avrupa
ülkeleri olarak Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Hollanda, Romanya, Ukrayna,
Yunanistan, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre ve İtalya, diğer çok sayıda firma bulunduran ülkeler olarak
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Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Irak, Kanada, Kuzey Kıbrıs T.C., Rusya Federasyonu, Suriye, Çin
Halk Cumhuriyeti, İran ve İsrail ve üçüncü yani son gruplama olarak da firma sayıları 0 ile 10 arasında olan
diğer ülkeler olarak ayrılmaktadır.
Tablo 3. Ülke Bazında Yabancı Sermayeli Firmaların İzmir’deki Dağılımları
Firma
Oran
Firma
Oran
Ülkeler
Sayıları
(%)
Ülkeler
Sayıları
(%)
Almanya
424
25.53
Yunanistan
55
3.31
Avusturya
31
1.87
İngiltere
103
6.20
Belçika
27
1.63
İspanya
22
1.32
Bulgaristan
16
0.96
İsveç
17
1.02
Danimarka
18
1.08
İsviçre
36
2.17
Fransa
96
5.78
İtalya
114
6.86
Hollanda
134
8.07
Abd
83
5.00
Romanya
13
0.78
Azerbeycan
25
1.51
Ukrayna
14
0.84
Irak
16
0.96
Firma
Oran
Firma
Oran
Ülkeler
Sayıları
(%)
Ülkeler
Sayıları
(%)
Çin Halk
Kanada
12
0.72
Cum.
15
0.90
K.K.T.C.
23
1.38
İran
103
6.20
Rusya
Fed.
41
2.47
İsrail
25
1.51
Suriye
10
0.60
Diğer
188
11.32
Toplam
1661
100.00
Kaynak: İZTO, 2014
Ülkeler bazındaki firma sayılarında en fazla Almanya, sonra sırasıyla Firma sayısı 0 ile 10 arasında
olan ülkelerin toplamı (diğer), Hollanda, İtalya, İngiltere ve İran ülkelerinin fazla olduğu görülmektedir.
Şekil 4.Yabancı Sermayeli Firmaların İzmir Metropoliten Alan İçerisindeki Dağılımı-Ülke Bazında
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Kaynak: (Ağın vd;2015)
Bu firmalardan Konak İlçesi’nde Avrupa Ülkeleri’nden en çok İtalya firmaları ile diğer ülkelerin
firmalarının, Karşıyaka, Bornova ve Bayraklı İlçelerinde diğer ülkelerin firmalarının, AOSB ve ESB’de de
Avrupa Ülkelerinin firmalarının sayıca daha fazla olduğu gözlenmektedir.
İzmir’de bulunan yabancı sermayeli firmaların ihracat yaptıkları ülkeler bakıldığında en çok ihracatın
yapıldığı on ülke; Almanya, Irak, İngiltere, Rusya Federasyonu, İtalya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri,
İspanya ve İran olarak belirlenmektedir. İçinde 5 Avrupa ülkesi, 3 Ortadoğu ülkesinin bulunduğu on ülke ile
diğer ülkelerin İzmir’de nasıl konumlandığı Şekil 2.6.’da gösterilmektedir.
Şekil 5.İhracatta İlk Ondaki Ülkelerin İzmir Metropoliten Alan İçerisindeki Dağılımı
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Kaynak: (Ağın vd;2015)
Buna göre Avrupa ülkelerine ihracat yapan firmaların Ortadoğu Ülkelerine ihracat yapanlara oranla
fazla sayıda olduğu ve bunların da daha çok Konak Fevzi Paşa Bulvarı, Gaziemir Ege Serbest Bölge, İzmir
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Karşıyaka ile Bayraklı merkezlerinde konumlandığı gözlenmektedir.
İzmir İlindeki yabancı sermayeli firmaların ithalat durumuna bakıldığı zaman, ithalat yapan ilk on ülke
Almanya, Çin, İngiltere, Rusya Federasyonu, İtalya, Fransa, ABD, İsviçre, İspanya ve İran olmaktadır. Bu
ülkeler arasında en başta Almanya, Çin ve Irak gelmekte olup, firmaların konumlanmasına göre İzmir merkez
ilçeleri ile Kemalpaşa İlçesi’nde yoğunlaşmaktadır.
Şekil 6. İthalatta İlk Ondaki Ülkelerin İzmir İli İçerisindeki Dağılımı
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Kaynak: (Ağın vd;2015)
Tablo 4. Yabancı Sermayeli Firmaların İzmir’deki Sayılarının Sektörel Olarak İncelenmesi
Yüzde
SEKTÖRLER
Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Dışında Kalan Perakende Ticaret,
Kişisel ve Ev Eşyalarının Tamiri
Su Yolu Taşımacılığı
Posta ve Telekomünikasyon
Kara Taşımacılığı ve Boru Hattıyla Taşımacılık
Elektrik, Gaz, Buhar ve Sıcak Su Üretimi Ve Dağıtımı
Bilgisayar ve İlgili Faaliyetler
Destekleyici ve Yardımcı Ulaştırma Faaliyetleri; Seyahat
Acentelerinin Faaliyetleri
İnşaat
Tarım, Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri
Taş ocakçılığı ve Diğer Madencilik
Oteller ve Lokantalar
Diğer İş Faaliyetleri
Motorlu Taşıtlar Ve Motosikletler Dışında Kalan Toptan Ticaret Ve
Ticaret Komisyonculuğu
Gayrimenkul Faaliyetleri
Mobilya İmalatı; B.Y.S. Diğer İmalat
Makine ve Teçhizatı Hariç; Metal Eşya Sanayi
Plastik Ve Kauçuk Ürünleri İmalatı

286

Sayı (%)
82
15
10
42
42
40

4.94
0.90
0.60
2.53
2.53
2.41

57
120
50
47
70
103

3.43
7.22
3.01
2.83
4.21
6.20

461
46
23
19
25

27.75
2.77
1.38
1.14
1.51
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Kimyasal Madde Ve Ürünlerin İmalatı
Derinin Tabaklanması, İşlenmesi; Bavul, El Çantası, Saraçlık, Koşum
Takımı Ve Ayakkabı İmalatı
Giyim Eşyası İmalatı; Kürkün İşlenmesi Ve Boyanması
Tekstil Ürünleri İmalatı
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
Diğer

35

2.11

19
20
24
57
254
166

1.14
1.20
1.44
3.43
15.29
100.0

Toplam
1
0
Bu grupların dağılımına bakacak olursak, en fazla ‘Motorlu taşıtlar ve motosikletler dışında kalan
toptan ticaret ve ticaret komisyonculuğu’, gelmektedir. Tüm sektörlerin dağılımı aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir.
Şekil 7. Yabancı Sermayeli Firmaların İzmir’deki Yer Seçimlerinin Sektörel Olarak İncelenmesi

Kaynak: (Ağın vd;2015)
Dağılımı Şekil 7.’deki gibi görünen firmaların sayılarına baktığımızda ise %27.75 ile en fazla Motorlu
Taşıtlar ve Motosikletler Dışında kalan Toptan Ticaret ve Ticaret Komisyonculuğunun, daha sonra sayıca az
olan diğer sektör firmalarının geldiği ve üçüncü sırada ise inşaat sektörünün geldiği görülmektedir.
Sektörel olarak dağılıma bakıldığı zaman Motorlu Taşıt Komisyonculuğu ile İlgili Firmaların diğer
sektörlere oranla %27,75 lik bir payla daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu sektörün İzmir’deki yer seçimine
bakıldığında ise, Konak ile Karşıyaka İlçeleri, AOSB ve ESB’nin tercih edildiği görülmektedir.
Şekil 2.8. Motorlu Taşıtlar ve Motosikletler Dışında Kalan Toptan Ticaret ve Ticaret Komisyonculuğu
Sektöründeki Firmaların İzmir’deki Dağılımı
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Kaynak: (Ağın vd;2015)
SONUÇ
İzmir’de çalışmanın yapıldığı tarihte toplamda 1661 adet yabancı sermayeli firma bulunmaktadır.
Bunlar yer seçimi olarak genelde İzmir merkez ilçelerini, bunlar arasında da yoğunlukla Konak, Karşıyaka,
Bornova, Bayraklı ilçeleri, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Ata Sanayi Bölgesi ile Ege Serbest Bölge
Alanları tercih etmekte oldukları gözlenmektedir.
1660 adet firmanın ülke bazında dağılımına bakıldığı zaman üç büyük grup göze çarpmaktadır. Bunlar,
Avrupa ülkeleri olarak Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Hollanda, Romanya,
Ukrayna, Yunanistan, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre ve İtalya, diğer çok sayıda firma bulunduran ülkeler
olarak Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Irak, Kanada, Kuzey Kıbrıs T.C., Rusya Federasyonu,
Suriye, Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve İsrail ve üçüncü yani son gruplama olarak da firma sayıları 0 ile 10
arasında olan ülkeler olarak ayrılmaktadır. Ülkeler bazındaki firma sayılarında en fazla Almanya, sonra
sırasıyla Firma sayısı 0 ile 10 arasında olan ülkelerin toplamı (diğer), Hollanda, İtalya, İngiltere ve İran
ülkelerinin fazla olduğu görülmektedir.
İthalat ve ihracat durumlarında ise ihracatta en çok Almanya, Irak, İngiltere, Rusya Federasyonu,
İtalya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve İran olarak belirlenmekte iken, ithalatta Almanya, Çin,
İngiltere, Rusya Federasyonu, İtalya, Fransa, ABD, İsviçre, İspanya ve İran olmaktadır. Buna göre neredeyse
aynı ülkelere hem ithalat hem de ihracatın fazlaca olduğu göz çarpmaktadır.
Sektörel olarak firma dağılımlarında en fazla ‘Motorlu taşıtlar ve motosikletler dışında kalan toptan
ticaret ve ticaret komisyonculuğu’, daha sonra B.Y.S. makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayi ve tekstil
ürünleri imalatı gelmektedir. Motorlu Taşıt Komisyonculuğu ile İlgili Firmalar’ın diğer sektörlere oranla
%27,75 lik bir payla daha fazla olduğu göze çarpmakta olup bu sektörün İzmir’deki yer seçimine bakıldığında
ise, Konak ile Karşıyaka İlçeleri, AOSB ve ESB’nin tercih edildiği görülmektedir.
Bu bağlamda değerlendirildiğinde özellikle İzmir’de yer alan yabancı sanayi firmalarının “Motorlu
taşıtlar ve motosikletler dışında kalan toptan ticaret ve ticaret komisyonculuğu’, “B.Y.S. makine ve teçhizatı
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hariç metal eşya sanayi” ve “tekstil ürünleri”nde kümelenme potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Özellikle
Çiğli, Karşıyaka, Bornova ilçeleri ön plana çıkmaktadır. Bu sürecin sonucunda yerel firma nitelikleri ve
alansal dağılımları da incelenip, yabancı sermaye firmalar ile ortaklıklarının geliştirilmesine yönelik çözüm
üretilmesi hem firmaların dolayında da kentin rekabetçilik özelliğini arttırma da önemli bir rol oynayacaktır.
Yerel firmaların ve yabancı sermayeli firmaların lokasyonel dağılımı sektörlerine göre tespit edildikten sonra
özellikle rekabetçiliği arttırmada önemli bir araç olan kümelenme potansiyeli taşıyan sektörlerin kümelenme
sürecini destekleyici fiziksel ve mekânsal koşullarının yaratılmasının yanı sıra network bağlantılarını
geliştirici önlemlerin geliştirilmesi kentin rekabetçilik özelliğini ve gelişimini arttıracaktır.
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(30)
Mustafa Seçkin AYDIN; Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS
LOJİSTİK DIŞ KAYNAK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN SWARA ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ: AYDIN GIDA İHRACATÇILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
EVALUATION OF CRITERIA AFFECTING LOGISTICS OUTSOURCING SELECTION WITH
SWARA ANALYSIS: AN APPLICATION ON AYDIN FOOD EXPORTERS

ÖZ
Lojistik dış kaynak kullanımının faydalı olması için işletmenin gereksinimlerine uygun, doğru bir
lojistik servis sağlayıcısının seçilmesi gerekmektedir. Doğru bir lojistik servis sağlayıcısı seçimi, dış kaynak
kullanımının getireceği faydayı arttırma konusunda önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada incir, kestane,
zeytin gibi Aydın ilinde yoğun olarak üretilen gıda ürünlerini ihraç eden firmaların lojistik servis sağlayıcısı
seçerken dikkate aldığı kriterlerin önemi belirlenmek istenmiştir. Bu çalışma aynı zamanda üçüncü parti
lojistik (3PL) firmalarının müşteri beklentilerini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın, rekabet
ortamında bir adım öne çıkmak isteyen 3PL firmalarına referans olması ve sundukları hizmetlerin kalitesini
daha da arttırması beklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Aydın’da ihracat firmalarına anket uygulanmış
ve çok kriterli karar verme yöntemlerinden SWARA yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üçüncü Parti Lojistik (3PL), Lojistik Dış Kaynak Kullanımı, 3PL Seçim
Kriterleri, SWARA Yöntemi.
JEL Kodları: M10, L87.

ABSTRACT
In order to benefit from logistics outsourcing, it is necessary to choose the right logistics service
provider that meets the needs of the enterprise. Choosing the right logistics service provider is important to
increase the benefit of outsourcing. In this study, it was aimed to determine the importance of criteria that the
companies exporting intensively produced food products such as figs, chestnuts, olives in Aydın province when
choosing a logistics service provider. This study also reveals the customer expectations of third party logistics
(3PL) companies. Therefore, this study is expected to be a reference for 3PL companies that want to step
forward in the competitive environment and to increase the quality of the services they offer. For this purpose,
a questionnaire was applied to export companies in Aydın and SWARA method which is one of the multi
criteria decision making methods was used.
Keywords: Third Party Logistics (3PL), Logistics Outsourcing, 3PL Selection Criteria, SWARA
Method
JEL Codes: M10, L87.
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GİRİŞ
3PL firmasının seçim süreci, lojistik faaliyetlerin performansını belirleme konusunda önemli rol
oynamaktadır. İşletmeye uygun olmayan bir 3PL firması seçilmesi halinde lojistik hizmet kalitesinin düşük
olması, lojistik faaliyetlerin veriminin düşmesi, müşteri firmayı zarar uğratması, 3PL firması ve müşteri
işletme arasında kopukluk olması gibi ciddi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu sorunlar müşteri işletmenin
sektördeki itibarını düşürebilmekte ve işletmeye duyulan güvenin kaybolması yol açabilmektedir.
Küreselleşme ile birlikte rekabetin giderek artması ve yükselen müşteri beklentileri karşısında mal ve hizmet
üreten işletmeler lojistik faaliyetlerini 3PL’ye bırakarak kendi temel yetenek ve becerilerine
yoğunlaşmaktadır. Bu süreç içerisinde lojistik hizmet sağlayıcı ile hizmeti alan işletmeler arasında hizmet
standartları ile ilgili ilişkiler ön plana çıkmıştır. Firmaların lojistik hizmet sağlayıcı firmalar ile kurmuş olduğu
ilişkiler, alıcı firmaların operasyonel ve finansal konularda etkinliğini artmasına katkı sağlamıştır.
Lojistik dış kaynak servis sağlayıcısının seçimi, firma yöneticilerini zorlamaktadır. Mal ve hizmet
üreten işletmelerin müşteri kaybına uğramaması ve operasyonel verimliliğinin artması konusunda, lojistik
servis sağlayıcıları hizmet verdiği işletmelerin beklentilerini tespit etmeli ve müşteri memnuniyetini arttıracak
tedbirler geliştirmelidir.
1.

2.
Lojistik Hizmet Sağlayıcısının Seçiminde ve Değerlendirilmesinde Uygulanan Analitik
Yöntemler ve Kriterler
Lojistik dış kaynak kullanımında karar verme sürecinin üstesinden gelmek için çeşitli çok kriterli karar
verme yaklaşımları önerilmiştir. 3PL firma seçimi için analitik hiyerarşi süreci (AHP), analitik ağ süreci
(ANP), yapay sinir ağları (ANN), vaka temelli akıl yürütme (CBR), veri zarflama analizi (DEA), kural temelli
akıl yürütme (RBR), ideal çözüme benzerlik sırasına göre sipariş tercihi tekniği (TOPSIS), Kademeli Ağırlık
Değerlendirme Oran Analizi (SWARA) vb. gibi çeşitli bireysel ve entegre çok kriterli karar verme
yaklaşımları önerilmiştir. Literatürde bulunan Lojistik hizmet sağlayıcısının seçimine etki eden kriterler ve
çok kriterli karar verme teknikleri aşağıda verilmiştir (Ho vd., 2012: 3-4):
Menon vd., (1998); 3PL değerlendirme ve seçimi için fiyat, zamanında teslimat, hata oranı, finansal
istikrar, yaratıcı yönetim, vaatlerin yerine getirilmesi veya aşılması, üst yönetimin mevcudiyeti,
öngörülemeyen sorunlara cevap vermek, performans ve kalite gereksinimlerini karşılamak gibi dokuz kriter
önermiştir.
Bottani ve Rizzi (2006); Bulanık TOPSIS yaklaşımını geliştirerek, en uygun 3PL firmasını seçmek
için, uyumluluk, finansal istikrar, hizmet esnekliği, performans, fiyat, fiziksel ekipman ve bilgi sistemleri,
kalite, stratejik tutum, güven ve adalet gibi dokuz kriter belirlemiştir.
Işıklar vd., (2007); 3PL seçim problemini ele almak için CBR, RBR ve uzlaşma programlamasını
birleştiren entegre bir yaklaşım sunmuştur. Değerlendirme kriterleri arasında maliyet, kalite, teknik yetenek,
finansal istikrar, başarılı takip kaydı, hizmet kategorisi, personel kalifikasyonu, bilgi teknolojisi,
karşılaştırılabilir kültür, bölge vb. bulunmaktadır.
Jharkharia ve Shankar (2007); ANP yaklaşımını, uyumluluk, maliyet, kalite ve itibar gibi dört ana
belirleyici kritere göre en uygun 3PL'yi seçmek için kullanmıştır.
Fu Yao ve Liu Hongli'ye göre (2007); dış kaynak kullanımında en kritik adımlardan biri, stratejik bir
karar olan dış kaynak tedarikçisi seçimidir. Ayrıca tedarikçilerin dış kaynak kullanımı için maliyet, kalite,
proje, belgelendirme ve teslimat performansı dâhil olmak üzere beş faktörün göz önünde bulundurulması
gerektiğini önermiştir. AHP tekniği, dış kaynak kullanımı sorununun yapısını analiz etmek, kriterlerin
ağırlıklarını belirlemek ve seçimi yapmak için kullanılmıştır.
Zhou vd., (2008); DEA modelini Çin’de 3PL firmalarının verimliliğini ölçmek için kullanmıştır. DEA
modelinde dört girdi (net sabit varlık, maaş ve ücretler, faaliyet giderleri ve cari borçlar) ve bir çıktı (faaliyet
geliri) değişkeni bulunmaktadır.
Qureshi vd., (2008); kilit kriterleri tanımlamak, sınıflandırmak ve 3PL değerlendirmesinde rollerini
incelemek için yorumlayıcı bir yapısal modelleme temelli yaklaşım geliştirmiştir. Hizmet kalitesi, sabit
varlıkların büyüklüğü ve kalitesi, yönetim kalitesi, BT kabiliyeti, teslimat performansı, bilgi paylaşımı ve

291

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

güven, operasyonel performans, uyumluluk, finansal istikrar, coğrafi yayılma ve menzil, uzun vadeli ilişki,
itibar, işletme ve teslimatta optimum maliyet, dalgalanma kapasitesi ve esneklik gibi 15 kriter belirlemiştir.
Şenkayas vd. (2010); Mondial şirketinde lojistik tedarikçilerin seçimi ile ilgili çalışmasında AHP
yönteminin kullanmıştır. Çalışmada; maliyet, teslimat, kalite ana kriterler olarak değerlendirilmiş, zamanında
teslimat, uygun fiyat, zamanında sevkiyat, hasarsız ürün alt kriterler olarak çalışmada yer almıştır.
Aytaç Adalı ve Tuş Işık (2017); tedarikçi seçimi ile ilgili çok kriterli karar verme tekniklerinden
SWARA ve WASPAS yöntemlerini kullanmıştır. SWARA yöntemi ile kriter ağırlıklarını belirlemiş, Denizli
çevresindeki 5 tedarikçiden en iyisinin seçilmesinde de WASPAS yöntemini kullanmıştır.
Sremac vd. (2018); kimyasal sanayi şirketleri için tehlikeli madde nakliyesi ile ilgili toplam 10 lojistik
sağlayıcı ile çalışma yapmıştır. Değerlendirmenin yapıldığı çalışmanın temelindeki sekiz kriterin önemi
Rough-SWARA yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.
MATERYAL ve METOD
Bu çalışmada Aydın ilinde gıda ihracatı yapan firmaların lojistik dış kaynak kullanımı seçimine etki
eden kriterlerin değerlendirilmesinde SWARA analizi kullanılmıştır. Bununla beraber gıda ihracatında
bulunan firmaların hangi lojistik hizmetleri dış kaynak yolu ile elde ettiği de ortaya çıkarılarak sıklıkla
kullanılan veya fazla ihtiyaç duyulmayan lojistik hizmetler belirlenmiştir.
Literatürde yer alan 3PL firması seçimi üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiştir. 3PL firması seçimi
yapılırken sıklıkla kullanılan kriterler tercih edilerek bu çalışmaya uyarlanmıştır. 3PL seçim alanında
literatürde yer alan kriterler incelenmiş ve 4 ana, 15 alt kriter seçilerek çalışmaya uyarlanmıştır (Ana Kriterler:
müşteri ilişkileri, hizmet kalitesi, maliyetler, teknoloji seviyesi, Alt Kriterler: iyi iletişim, güvenilirlik, uzun
süreli ilişkiler, sorun çözme yeteneği, firma itibarı, hizmetin zamanında gerçekleşmesi, operasyonel yetkinlik,
operasyonel esneklik, taşıma maliyeti, depolama maliyeti, dokümantasyon maliyeti, ödeme esnekliği, bilgi
teknolojisi (BT), depolama teknolojisi, taşıma teknolojisi).
Aydın Tarım İl Müdürlüğü’nden Aydın’ da kuru incir, kestane, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin
ihracatını yapan 38 işletmenin verisi elde edilmiştir. Bu firmalar arasından ihracat yoğunluğu kuru incir,
kestane ve zeytin ürünleri olmayan işletmeler çıkartılarak geri kalan işletmelerden çalışan sayılarına göre
seçim yapılmış ve anket talebine olumlu yanıt veren 10 firma çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu firmalar ile
doğrudan görüşülerek SWARA yöntemiyle yapılacak olan çalışmadaki kriterlerin seçimine yönelik anket
uygulanmıştır.
3.

SWARA YÖNTEMİ ve ADIMLARI
Çok kriterli karar verme teknikleri arasında bulunan ve son dönemlerde sık bir şekilde kullanılan,
“Kademeli Ağırlık Değerlendirme Oran Analizi” olarak adlandırılan SWARA tekniği, karar vericilerin
mevcut ekonomik ve sosyal durumları dikkate alarak işletme önceliklerinin seçilmesi konusunda fırsat
tanımaktadır. İşletmelerde; uyuşmazlık, tedarikçi seçimi, ürün ve makine dizaynı, satış teknikleri, personel
yapılandırması ve birçok problemin çözümünde SWARA yöntemi kullanılmıştır. SWARA yönteminin basit
uygulanabilir bir yapıda olması uzman çalışmalarını kolaylaştırarak işlem maliyetlerinin azalmasına ve
önceliklerin belirlenmesinde sağladığı imkânlar sayesinde daha fazla tercih edilmektedir. SWARA
yönteminde karar vericinin ilk başta verdiği yanıtların bir sonraki adımda hatırlatılması yönüyle tutarsız
yanıtların önüne geçilebilmektedir (Çakır ve Kutlu Karabıyık, 2017: 420).
SWARA tekniği kullanılarak kriterlerin göreceli ağırlıkları tespit edilmektedir. Teknikte ilk olarak
alternatif firmaların değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler önem derecesine göre sıralanmaktadır.
Birden çok karar vericilerin katıldığı bu süreç içinde birinci sırada en önemli, son sırada ise en az önemli
kriterler yer almaktadır. Nihai ağırlıklandırma, karar vericilerin belirledikleri önem düzeylerinin geometrik
ortalaması ile belirlenmektedir. SWARA tekniğinin işlem aşamaları şu şekilde sıralanmaktadır (Bilge, 2018:
48-49);
1. Adım: Kriterler, karar vericinin görüşü doğrultusunda önem sırasına göre azalan düzende
sıralanmaktadır.
4.
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2. Adım: İkinci kriterden başlamak suretiyle, her kriter için göreceli önem düzeyi belirlenir. Bunun
için her kriter (j) bir önceki kriter (j-1) ile karşılaştırılarak (j-1) kriterinin j kriterinden ne kadar önemli olduğu
belirlenmektedir. Bu değer Keršuliene vd. (2010) tarafından “ortalama değerin karşılaştırmalı önemi” şeklinde
adlandırılmış ve “sj” ile gösterilmiştir.
3. Adım: Tüm kriterler için katsayı değeri kj, Eşitlik (1) kullanılarak hesaplanır. En büyük sj değerine
sahip kritere ait katsayı kj=1 değerini almaktadır. kj katsayısı Eşitlik (1) ile belirlenir:
1
j=1
kj = {s + 1 j > 1 }
(1)
j
4. Adım: Tüm kriterler için düzeltilmiş ağırlıklar (qj′), Eşitlik (2) yardımıyla hesaplanır. Birinci sırada
yer alan kriterin düzeltilmiş ağırlığı qj′=1‟dir. Önem vektörü qj Eşitlik (2) ile hesaplanır:
1
j=1
q j = { Xj−1
(2)
j>1}
kj

5. Adım: Kriterlerin göreceli ağırlıkları Eşitlik (3) yardımıyla hesaplanır. wj simgesi, j. kriterin
göreceli ağırlığını göstermektedir.
qj
wj = ∑n
(3)
k=1

qk

UYGULAMA
Yapılan anketlere göre SWARA yönteminde yer alan 5 adımdan her birinin uygulaması yapılmıştır.
Basitçe özetlenecek olursa; Karar Vericilerin (KV’lerin) her bir ana ve alt kriteri önem düzeyine göre
sıralamasının ardından her bir kriterinin diğerine göre yüzdesel önemi KV’lerden istenmiştir. Bu aşamadan
sonra önem vektörleri hesaplanarak her bir kriterin ağırlığı bulunmuştur. Daha sonra alt kriterler ana kriterlerle
çarpılarak nihai kriterler ağırlıkları hesaplanmıştır. Aşamalar ayrıntılı bir şekilde adım adım aşağıda
verilmiştir:
1. Adım: İlk olarak 10 karar vericiyle (KV) doğrudan görüşülerek ankette yer alan üçüncü parti lojistik
firması seçerken göz önünde bulundurulan kriterleri önem düzeyine göre sıralamaları istenmiştir. Sıralama
yaparken en önemli olan kriterin karşısına 1, ilk kriterden biraz daha az öneme sahip olanın karşısına 2 yazarak
ve bu şekilde devam ederek tüm kriterler sıralanması sağlanmıştır. Karar vericiler anketi tamamladığında ana
kriterlerin sıralaması gösteren aşağıdaki Tablo 1 oluşturulmuştur. Çizelgede “KV1” ‘in seçmiş olduğu en
önemli ana kriter Müşteri İlişkileri, en az önemli olarak seçtiği ana kriterin ise Teknoloji Seviyesi olduğu
görülmektedir. Karar vericilerin alt kriterleri değerlendirme sıralaması da çizelge tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Ana Kriterlerin Karar Vericilerin Seçimine Göre Sıralanması
Karar Vericiler
Kri
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
terler
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
Mü
şteri
1
3
2
1
2
4
3
2
3
3
İlişkileri
C1
Hiz
met
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
Kalitesi
C2
Mal
iyetler
3
1
3
3
3
1
1
3
1
4
5.

C3
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Tek
noloji
4
4
4
4
4
3
4
Seviyesi
C4
Tablo 2. Alt Kriterlerin Karar Vericilerin Seçimine Göre Sıralanması
Krite
K
K
K
K
K
K
rler
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
C1.1
3
2
3
1
2
4
İyi İletişim
C1.2
1
3
2
2
1
2
Güvenilirlik
M
C1.3
üşteri
Uzun Süreli
4
4
4
4
3
3
İlişkileri
İlişkiler
C1.4
Sorun Çözme
2
1
1
3
4
1
Yeteneği
C2.1
4
4
4
4
3
4
Firma İtibarı
C2.2
Hizmetin
Zamanında
2
2
1
1
1
2
H Gerçekleşme
si
izmet
Kalitesi
C2.3
Operasyonel
1
3
2
2
2
1
Yetkinlik
C2.4
Operasyonel
3
1
3
3
4
3
Esneklik
C3.1
Taşıma
2
1
1
1
1
2
Maliyeti
C3.2
Depolama
1
2
3
4
3
4
M Maliyeti
aliyetler
C3.3
Dokümantas
3
3
4
2
2
3
yon Maliyeti
C3.4
Ödeme
4
4
2
3
4
1
Esnekliği
C4.1
Bilgi
1
3
2
1
1
2
T
Teknolojisi
eknoloji
C4.2
Seviyesi
Depolama
3
2
3
3
3
3
Teknolojisi
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4

4

2

K
V8

K
V9

K
V10

K

2

4

4

3

3

2

2

1

4

3

3

4

1

1

1

2

4

4

4

1

1

1

1

2

3

3

3

3

2

2

2

4

1

1

1

1

4

4

4

3

3

2

3

2

2

3

2

4

2

2

1

2

3

3

3

3
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C4.3
Taşıma
Teknolojisi

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2. Adım: Tablo 1’de gösterilen ana kriterler en önemli seçilen ilk sırada yer alacak şekilde
Tablo 3’te, aynı şekilde Tablo 2’de gösterilen alt kriterler yine en önemli seçilen ilk sırada yer alacak şekilde
Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Ana Kriterlerin Yüzdelik Karşılaştırmalı Önemi
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Ö
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
nem
S
Sıras
S s
S s
S s
S s
S s
S s
s
S s
S s
S s
ır
ı
ıra j
ıra j
ıra j
ıra j
ıra j
ıra j
ıra j
ıra j
ıra j
a j
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1
1
3
2
1
2
3
3
2
3
2
C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
C 0 C 0 C 0 C 0
2
2 ,50 2 ,10 1 ,50 2 ,80 1 ,20 2 ,50 2 ,50 1 ,70 2 ,10 4 ,50
C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
C 0 C 0 C 0 C 0
3
3 ,60 1 ,80 3 ,20 3 ,80 3 ,50 4 ,60 1 ,50 3 ,60 1 ,30 1 ,20
C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
C 0 C 0 C 0 C 0
4
4 ,70 4 ,80 4 ,50 4 ,50 4 ,60 1 ,50 4 ,40 4 ,80 4 ,30 3 ,80
Tablo 4. Alt Kriterlerin Yüzdelik Karşılaştırmalı Önemi
KV1

Ö nem
Kriterler Sırası Sıra

Müşteri
İlişkileri

Hizmet
Kalitesi

Maliyetler

Teknoloji
Seviyesi

KV2

KV3

KV4

KV5

KV6

KV7

KV8

KV9

KV10

sj

Sıra

sj

Sıra

sj

Sıra

sj

Sıra

sj

Sıra

sj

Sıra

sj

Sıra

sj

Sıra

sj

Sıra

sj

-

C1.4

-

C1.4

-

C1.1

-

C1.2

-

C1.4

-

C1.4

-

C1.4

-

C1.4

-

C1.2

-

1

C1.2

2

C1.4 0,60 C1.1 0,30 C1.2 0,50 C1.2 1,00 C1.1 0,60 C1.2 0,50 C1.1 0,60 C1.2 0,90 C1.2 0,40 C1.4 0,80

3

C1.1 0,60 C1.2 0,05 C1.1 0,30 C1.4 0,80 C1.3 0,50 C1.3 0,70 C1.2 0,50 C1.3 0,70 C1.3 0,50 C1.1 0,80

4

C1.3 0,60 C1.3 0,90 C1.3 0,40 C1.3 1,00 C1.4 0,20 C1.1 0,50 C1.3 0,60 C1.1 0,80 C1.1 0,50 C1.3 0,80

1

C2.3

2

C2.2 0,60 C2.2 0,10 C2.3 0,60 C2.3 0,90 C2.3 0,60 C2.2 0,50 C2.4 0,50 C2.4 1,00 C2.4 0,50 C2.2 0,50

3

C2.4 0,60 C2.3 0,10 C2.4 0,40 C2.4 0,80 C2.1 0,60 C2.4 0,60 C2.3 0,60 C2.3 0,80 C2.3 0,60 C2.3 0,70

4

C2.1 0,60 C2.1 0,05 C2.1 0,40 C2.1 0,70 C2.4 0,40 C2.1 0,60 C2.1 0,60 C2.1 0,70 C2.1 0,50 C2.4 0,50

1

C3.2

2

C3.1 0,70 C3.2 0,50 C3.4 0,40 C3.3 0,80 C3.3 0,60 C3.1 0,50 C3.4 0,50 C3.3 1,00 C3.4 0,90 C3.3 0,90

3

C3.3 0,60 C3.3 0,20 C3.2 0,40 C3.4 1,00 C3.2 0,60 C3.3 0,50 C3.3 0,60 C3.4 0,8, C3.3 0,80 C3.2 0,50

4

C3.4 0,60 C3.4 0,50 C3.3 0,20 C3.2 0,80 C3.4 0,30 C3.2 0,50 C3.2 0,60 C3.2 1,00 C3.2 0,50 C3.4 0,80

1

C4.1

2

C4.3 0,70 C4.2 0,50 C4.1 0,60 C4.3 1,00 C4.3 0,80 C4.1 0,60 C4.1 0,50 C4.1 1,00 C4.3 0,80 C4.1 0,70

3

C4.2 0,60 C4.1 0,50 C4.2 0,20 C4.2 0,80 C4.2 0,60 C4.2 0,60 C4.2 0,50 C4.2 1,00 C4.2 0,70 C4.2 0,50

-

-

-

C2.4

C3.1

C4.3

-

-

-

C2.2

C3.1

C4.3

-

-

-

C2.2

C3.1

C4.1

-

-

-

C2.2

C3.1

C4.1

-

-

-

C2.3

C3.4

C4.3

-

-

-

C2.2

C3.1

C4.3

-

-

-

C2.2

C3.1

C4.3

-

-

-

C2.2

C3.1

C4.1

-

-

-

C2.1

C3.1

C4.3

-

-

-

3. Adım: Kriterlerin ağırlıkları belirlenirken izlenilen yol şu şekilde devam etmektedir: İlk olarak,
“Göreli Önem Düzeyleri (sj) “nin yer aldığı Eşitlik (1) kullanılmış ve katsayı (kj) değeri bulunmuştur. Daha
sonra Eşitlik (2) kullanılmış, kriterlerin her biri için önem vektörü değerleri (qj)’ne ulaşılmıştır. Sonuncu
olarak Eşitlik (3) kullanılarak her bir kriter için ağırlıklar (wj) hesap edilmiştir.
4. Adım: Ana kriter ağırlıkları tüm karar vericiler için hesaplanmış, Tablo 5’te gösterilmiş, aynı şekilde
alt kriter ağırlıkları tüm karar vericiler için hesaplanmış ve Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Tablo 5. Her Karar Verici İçin Hesaplanan Ana Kriterlerin Ağırlıkları
Karar Vericiler
Kriterler KV1

KV2

KV3

KV4

KV5

KV6

KV7

KV8

KV9

KV10 GEO NİHAİ S IRALAMA

C1

0,429 0,187 0,257 0,483 0,305 0,118 0,183 0,272 0,222

0,248

0,262

2

C2

0,286 0,337 0,386 0,268 0,365 0,282 0,275 0,463 0,289 0,395 0,329

0,348

1

C3

0,179 0,371 0,214 0,149 0,203 0,424 0,412

0,318 0,122 0,234

0,248

3

C4

0,105 0,104 0,143 0,099 0,127 0,176 0,131 0,095 0,171 0,263 0,134

0,142

4

0,17

0,22

Tablo 5’te görüldüğü üzere ana kriterlerden hizmet kalitesi (C2) 0,348 değeri ile ilk sırada yer almıştır.
Diğer ana kriterler sırasıyla; 0,262 değeriyle müşteri ilişkileri (C1), 0,248 değeri ile maliyetler (C3) ve 0,142
değeriyle teknoloji seviyesi (C4) olduğu görülmüştür.
Tablo 6. Her Karar Verici İçin Hesaplanan Alt Kriterlerin Ağırlıkları
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
,173
,266
,201
,522
,262
,113
,271
,086
,127
,152
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M
1.2
,443
,254
,262
,261
,419
,287
,181
,262
,285
,491
C
üşteri
1
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İlişkileri
1.3
,108
,134
,144
,072
,174
,169
,113
,154
,190
,084
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
,277
,346
,393
,145
,145
,431
,434
,498
,399
,273
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
,108
,223
,133
,086
,170
,111
,111
,084
,118
,431
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H
2.2
,277
,258
,418
,502
,436
,284
,427
,515
,424
,287
C
izmet
2
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kalitesi
2.3
,443
,235
,261
,264
,272
,427
,178
,143
,176
,169
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
,173
,284
,187
,147
,122
,178
,284
,258
,282
,113
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
,269
,386
,377
,503
,432
,277
,427
,522
,497
,483
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,458
,257
,193
,078
,169
,123
,111
,072
,097
,169
C
M 3.2
3
aliyetler
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
,168
,214
,160
,280
,270
,185
,178
,261
,145
,254
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
,105
,143
,270
,140
,130
,415
,284
,145
,261
,094
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
,511
,211
,291
,563
,526
,310
,316
,286
,531
,297
T
C
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
eknoloji
4
4.2
,188
,316
,243
,156
,182
,194
,211
,143
,174
,198
Seviyesi
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
,301
,474
,466
,281
,292
,496
,474
,571
,295
,505
5. Adım: Karar vericilere ait nihai ağırlıkları hesaplamak için ana kriterlerin her biri, kendisine ait olan
alt kriterlerin ağırlıklarıyla çarpılmıştır. Tablo 5’deki KV1’ in seçtiği en önemli ana kriterin ağırlığı olan 0,429
değeri, Tablo 6’daki sırasıyla alt kriter değerleri 0,173, 0,443, 0,108, 0,277 ile çarpılmış ve Tablo 7’de nihai
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kriter ağırlığı olarak hesaplanmıştır. Her bir karar verici için kriter ağırlıkları ele alınarak geometrik ortalaması
bulunmuş ve bu değerin normalize edilmesiyle bütünleşik nihai kriter ağırlıkları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Bütünleşik Kriter Sıralamaları ve Nihai Kriter Ağırlıkları
N
Kriterler

İy
i İletişim
G
üvenilirli
M
k
üşteri
U
İlişkile
zun
ri
Süreli
C
İlişkiler
1
S
orun
Çözme
Yeteneği
Fi
rma
İtibarı
H
izmetin
Zamanın
H
da
izmet
Gerçekle
Kalite
şmesi
si
O
C
perasyon
2
el
Yetkinlik
O
perasyon
el
Esneklik
T
aşıma
Maliyeti
M
D
aliyetl
epolama
er C3
Maliyeti
D
okümant

0
0
0
0
0
0
0
0
0
,074 ,050 ,052 ,252 ,080 ,013 ,050 ,023 ,028 ,033

ihai
G
S
K
Krit
eo.
ırala
er
Ort.
ma
Ağır
lığı
0
0
0
1
,047 ,053 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
,190 ,048 ,067 ,126 ,127 ,034 ,033 ,071 ,063 ,108

0
0
,075 ,084

0
0
0
0
0
0
0
0
0
,046 ,025 ,037 ,035 ,053 ,020 ,021 ,042 ,042 ,018

0
0
0
,032 ,036 4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
,119 ,065 ,101 ,070 ,044 ,051 ,079 ,136 ,089 ,060
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan analiz sonucunda 3PL firma seçiminde en önemli görülen kriterin; “hizmetin zamanında
gerçekleşmesi” olduğu görülmüştür. Aydın’da gıda ihracatı yapan firmalar en çok, lojistik faaliyetlerin
planlanan tarihlerde, zamanında gerçekleşmesini istemektedirler. Anketi cevaplayan firmaların özellikle gıda
sektöründe olması sonucu etkilediği düşünülebilir. Gıda ürünlerinin, teslim sürecinde belirli koşullarda ve
belirli sürelerde beklemesi gerektiğinden, planlanan teslimat süresini geciktirebilecek her türlü sebebin,
ürünlerin yapısını, kalitesini olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. İhracat işletmelerinin, kendi
müşterilerine söz verdiği tarihlerde ürün gönderememesi, 3PL firması kaynaklı gecikmelerin yaşanması,
işletmelerin ticari hayatını etkilemekte hatta müşteri kaybına neden olabilmektedir. Dolayısıyla 3PL firmaları,
gıda ihracatı yapan işletmelere hizmet verirken, ürünlerin en kısa sürede teslimini sağlamak adına lojistik
operasyonları iyi takip etmeli ve müşterisi tarafından talep edilen diğer lojistik faaliyetlerin de zamanında
gerçekleşmesine dikkat etmelidir.
Analiz sonucunda en önemli kriter, 0,137 değeriyle “hizmetin zamanında gerçekleşmesi” iken diğer
kriterlerin önem dereceleri sırasıyla “taşıma maliyeti (0,107)”, “operasyonel yetkinlik (0,089), “sorun çözme
yeteneği (0,086)“, “güvenilirlik (0,084)“, operasyonel esneklik (0,071)“, taşıma teknolojisi (0,061)“, bilgi
teknolojisi (0,055)“, dokümantasyon maliyeti (0,054)“, “iyi iletişim (0,053)“, “firma itibarı (0,051)“, ödeme
esnekliği (0,047)“, “depolama maliyeti (0,039)“, “uzun süreli ilişkiler (0,036)“, “depolama teknolojisi
(0,030)“ olarak tespit edilmiştir. Aydın ilindeki gıda ihracat firmaları hizmetin zamanında gerçekleşmesinin
yanı sıra, taşıma maliyetine de ciddi oranda önem vermektedir. Uygun navlun teklifinde bulunan 3PL firmaları
tercih edilmektedir. 3PL firmasının çalışanlarının lojistik operasyonları konusunda yeterince bilgili ve
tecrübeli olmaları, başka bir ifadeyle operasyonel yetkinlik, hizmetin zamanında gerçekleşmesi ve taşıma
maliyetinden sonra en çok önem verilen 3. kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Müşteri işletmeler, lojistik
süreçlere hakim ve bu süreçlerle ilgili doğru planlamalar yapabilen 3PL firması çalışanlarının olmasını
önemsemekte ve beraber çalışma konusunda önemli bir kriter olarak görmektedir.
Bansal ve Kumar (2013), AHP tekniği ile 3PL firması seçim kriterlerinin ağırlıklarını belirlemiştir.
Çalışmada lojistik maliyetler (0.274) en önemli kriter seçilirken, servis kalitesi (0.221) ikinci tercih sebebi
olarak görülmüştür. Diğer yandan Thakkar vd. (2005), 3PL seçimi ile ilgili ANP tekniğini uygulayarak ulaştığı
sonuçlarda; lojistik hizmet sağlayıcısının finansal gücü en önemli kriter çıkarken, firmanın geçmiş deneyimi
ikinci önemli kriter olarak bulunmuştur.
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Türkiye’nin Dünya incir üretiminde birinci, kestane üretiminde üçüncü ve zeytin üretiminde yine
üçüncü sırada olmasına Aydın ili ciddi katkı sağlamaktadır. Aydın Ticaret Borsası 2017 verilerine göre,
Türkiye’deki; incir üretiminin %59,84’ ü, kestane üretiminin %39,26’ sı, zeytin üretiminin %14,98’ i Aydın
ilinde gerçekleşiyor olması sebebiyle, incir, kestane ve zeytin ihracatı yapan firmalar üzerinde araştırma
yapılmıştır. Çalışmada çıkan sonuçların ihracat firmalarının beklentilerini yansıtacağı ve lojistik servis
sağlayıcı firmaların bu beklentilere cevap verebilmesine referans olunması amaçlanmıştır. Lojistik servislerde
müşteri memnuniyetinin arttırılması ihracatçı firmaların mevcut veya potansiyel müşterileri üzerinde olumlu
etki yaratabileceği, dolayısıyla Aydın ilinin ihracat hacimlerine de dolaylı yoldan pozitif katkı sağlayabileceği
beklenmektedir.
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(31)
İlker AKGÜN267
TÜRK DÜNYASINDA MAKAM KAVRAMI, ANLAMI ve TANIMI
DEFINITION, MEANING and CONCEPT OF MAQAM IN TURKISH WORLD

ÖZ
Makam kavramı geniş bir coğrafyada icra edilen müzik olgusudur. Makam müziğinin gelişmesi ve
yayılması ile birlikte kuramsal sorular gündeme gelmeye başlamıştır. Makamların kuramı, yapısı, nasıl
kullanılacağı hatta perdelerin yeri konusunda dahi farklı tartışmalar halen sürüp gitmektedir. En önemlisi
makamların tanımı konusunda birliktelik sağlanmış değildir. Makamlar Orta ve Yakın Asya, Türkiye,
Balkanlar ve Yakın Doğu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında rastlanılan müzik türü ve formudur.
Makam müzikleri icra edilen alanlar içinde Uygur Sincan Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan), Özbekistan,
Azerbaycan, Türkiye dikkat çeken yerlerdir.
Bunların yanında; Afganistan, İran, Irak ve Suriye gibi Türk kökenli insanların yaşadığı bölgelerde
makamlara rastlanılmaktadır. Bunun yanında; Türk kökenli olmayan Tacikistan, İran ve bazı Arap ülkelerinde
makam müzikleri mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde parlak seviyeye ulaşan ve sonrasında
Türkiye tarafından miras alınan makam müzikleri ile diğer Türk ülkelerindeki makamların tanımı ve anlamı
konusunda farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı makamlar konusunda anlam ve tanım
farklılıklarını ortaya koymaktır. Makam tanımının doğru yaklaşımlar ile yapılmasıyla, kuram ve
sistemleştirme çalışmalarına olumlu katkılar sağlanacağı değerlendirilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Makam, mugam/muğam, makom, mukam, mugam destgahı, şeşmakom, oniki mukam.

ABSTRACT
Maqam concept is a music phenomenon that is performed in a wide geographical area. Theoretical
problems comes into question with the development and spread of maqam. There is still an ongoing debate
about the theory, structure, usage and even the location of the pitchs. Above all, there is no exact definitions
of maqams. Maqams are a musical genre and form seen in the Middle and Near Asia, Turkey, Balkans and
Near East, Middle East and North Africa. Uighur Autonomous Region of Xinjiang (East Turkestan),
Uzbekistan, Azerbaijan, Turkey are remarkable places where Maqam music is performed.
Also, makams are seen in some regions where people of Turkish origin live, such as Afghanistan, Iran,
Iraq and Syria. Besides, there are maqam musics in some non-Turkish-origined countries like Tajikistan, Iran
and some Arab countries. Maqam music, which had reached a brilliant level during the Ottoman Empire and
later was inherited by Turkey, has different definitions, meanings and approaches among Turkish countries.
The purpose of this study is to reveal the differences in meaning and definition of maqams. It is considered
that by making the definition of maqam with the right approaches, positive contributions will be made to the
theory and systemization studies.
KEYWORDS: Maqam, mugam, maqom, muqam, mugam dastgahı, shashmaqom, twelwe mukam.
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GİRİŞ
Süit; Orta Asya Türk dünyasında makamlar üzerine çalışmalar yapan araştırmacıların Uygur, Özbek
ve Azerbaycan makamları için kullandıkları en kısa tanımlamalarından birisi ve aynı zamanda önde
gelenlerindendir. Süit Avrupa müziğinde; aynı tonda sıralanmış, çalgısal ortam için yazılmış, dans demeti
şeklindedir.268 Süit benzetmesi Avrupa müzik kuramları esasına göre yapıldığından makam müziği kavramını
tam olarak ifade etmeye yeterli değildir.
Makam kökleri çok eskilere dayanan önemli bir müzik kültürü öğesinin günümüzde farklı
coğrafyalarda ve farklı tarihsel ve bilimsel süreçlerde yol alarak başka şekil ve formlarda, kuramlarda, yörelere
özgü tarz ve üsluplarda gelişmesi ile oluşmuş bir müzikal kavramdır. Kültür, değişen bir olgudur ve farklı
etkenlere maruz kalan kültürel öğelerin değişmesi kaçınılmazdır. Ancak değişen bu kültürel değerler içinde
ortak geçmiş ve yapıyı anlamamıza yardımcı olabilecek saklı kalmış unsur, işaret ve kodlara
rastlanılmaktadır.
Akbaş, makam müziğinin zamanla zenginleşerek somut olmayan kültürel miras
öğelerimizden birisi haline geldiğini, bu süreçte çeşitli nedenlerle bazı müzikler yaşamaya devam ederken
bazılarının ise kaybolduğunu ifade etmektedir.269
Başer, makam müziğinin oluşum sürecinde; önce kollektif bir duyuş ve akılla, Türk boyları arasındaki köke bağlı ortaklıklardan öne çıkmış; sonra aynı

iklim, coğrafi şartlar veya bazı kültürel değerlerin paylaşıldığı diğer kavim ve milletlerin müzik özelliklerini değerlendirmiş ve herkesin içinde kendinden birşeyler
bulduğu bir müzikal yapıya ulaştığı, yani klasikleştiği sonucuna ulaşmıştır.270 Başer tarafından; Türk musikisi içinde askeri ve dini musikinin gelişmesi dikkate
alınmakta, halk musikisi ile klasik musikisinin ortak özellikleri vurgulanmakta, İslamiyet öncesi Türk müziğinin oluşumu ve musikinin kültürel bir kavram olarak
farklı Türk boyları ve halkları tarafından taşınması ve sonrasında dini iklimin, bu müziğin gelişimindeki rolüne değinilmektedir.271
Levendoğlu, makam müziğinin sistemleşme çalışmalarını üç dönem halinde değerlendirmiştir. Bu dönemler 15’inci yüzyıldan önce, 15 yüzyıl-18’inci
yüzyıl, 18’inci yüzyıldan sonra şeklinde özetlenebilir..272 Türk musikisinin dönemlerinde 15’inci yüzyıldan itibaren terkib kavramının makam müziği içinde yer
almaya başlaması önemli bir gelişmedir. Terkib kavramının yer almasıyla musikide yeni makamların teşkil edilmesi hız kazanmıştır.273

Türk musikisi içinde önemli bir yer tutan makam müziği ve makamların 15. yüzyıldan itibaren musiki
kuramı ve musikinin temel yapı taşları olarak şekillendiğini, musiki yaratıcılığının ve besteciliğin önemli bir
parçası haline geldiğini değerlendirebiliriz. Buna bağlı olarak “makamı anlamak” çalışmaları ve beraberinde
“nereden gelmektedir, nasıl bir gelişme göstermiştir?” gibi soruların yanıtlarını aramak çabaları ilerleyen
zamanla birlikte artmıştır.
MAKAM NEDİR?
Türkiye’de Makam
Türkiye’de makam kavramının onlarca farklı tanımı yapılmış olmakla birlikte belli başlı makam
tanımları çeşitli akademik çalışmalarda yer almıştır. Belli başlı makam tanımlarından bazıları aşağıda yer
almaktadır:
Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre; kendine has perde ve aralıklardan meydana gelen müzik dizilerinin
özel bir ezgi dolaşımı (seyir) içinde meydana getirdiği yapıdır.274
Rauf Yekta’ya göre makam; durak ve güçlü denilen nağmelerle dizinin diğer sesleri beyindeki
münâsebet cihetinden seslerin icrasıdır. Lâhnî bir dörtlü ile bir beşliden teşekkül etmiş, tam durakla güçlü
nağmelerine mâlik ve müstakîl dizilere ve onlarla inşâ edilen ezgilere umûmiyet üzere makam ismini

Evin İlyasoğlu Resmi İnternet Sitesi,“Müzik Terimleri Sözlüğü”, http://www.evinilyasoglu.com/p/muzik-terimlerisozlugu.html, erişim tarihi:28 Kasım 2019
269
Akbaş, Hüseyin,. XX. Yüzyıl Harezm Makam Müziğinde Terminoloji Sorunları, Rast Müzikoloji Dergisi, 14 Nisan
2014. Cilt.2, Sayı:1, sf.130
270
Başer, Fatma Adile. “Türk Halk ve Klâsik Müziklerinin Oluşum ve İlişkilerine Târihten Bakmak–I”, Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi, Cilt:3 Sayı:1, 14 Nisan 2006, s.2
271
Başer, a.gm., s.14
272
Levendoğlu, Oya. XIII. Yüzyıldan Bugüne Uzanan Makamlar ve Değişim Çizgileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Sayı:17, 2004/2, s.135
273
Kaçar, Gülçin Yahya. “Türk Musikisinde Makam Kavramı”, İstem, Sayı:11 , 2008, s.149
274
Kaçar, Gülçin Yahya. a.g.m., s.147 “Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara 1974, s.549”
268
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verdik.275 Ezgi dizide veya lâhinde seslerin durakla ve güçlü ile münâsebetlerinden doğan hususiyete “makam”
diyerek, “bir durakla bir güçlünün etrafında bunlara bağlı olarak toplanmış seslerin umumî durumu” şeklinde
tanımlamıştır. 276 Arel’e göre; Türk müziğinde belli aralıklarla birbirine uyan mülâyim seslerden kurulu bir
gam içerisinde özel bir seyir kuralı olan mûsikî cümlelerinin meydana getirdiği çeşniye makam denir.277
Karadeniz’e göre makam; bir dizide durak ve güçlünün önemi belirtilmek ve diğer kurallara da bağlı kalmak
suretiyle nağmeler meydana getirerek gezinmeye denir.278 Özkan tarafından nağmelerine, seyrine ve karar
perdesine göre nitelenen ses dizisi olarak tanımlanmıştır.279
Akdoğu tarafından günümüzde makam; “bir dizide, bir ya da birden fazla sesin/perdenin
güçlendirilmesiyle oluşan ezgi veya ezgiler demetinin belirli bir sesle bitmesiyle var olan işitsel etki için
kullanılması” şeklinde yorumlanmaktadır.280 Özbek’e göre; “belirli köklerin oluşturduğu dizi içinde başlangıç,
güçlü, geçici durak ve durak seslerinin önemini belirterek, bir kurala dayalı olarak yapılan gezinmeyle oluşan
ezgi kalıbı”,281 Öztuna’ya göre; “bir durak ile bir güçlünün etrafında onlara bağlı olarak biraraya gelmiş
seslerin umumî hey’eti”,282 Say’a göre; “geleneksel sanat müziğimizde seslerin durak ve ikinci durak(lar)
çerçevesindeki seyri ve örgüsü” gibi başka tanımlamalar da mevcuttur.283
Türk müziğinde “makamın” bir terim olarak Abdülkadir Meragi’den itibaren kullanılmaya başlanması dikkat çekicidir. Bundan önce farklı müzik

terimleri bu müzikal yapıları tanımlamak için kullanılmıştır. Bu tarihten itibaren Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de makam müziğinin daha farklı anlaşılmaya
ve anlamdırılmaya başlandığı,

yapılan makam tanımlarının artık belirli kurallara göre oluşturulmuş bir dizi ve çeşitli
seyir kurallarına uygun olarak icra edilen musiki türü gibi anlaşıldığı değerlendirilmektedir.
Makamın esaslarından birisi perdedir. Türk musikisinde kullanılan perdelerin sayısının artması
yüzyıllar içinde yaşanmış bir gelişmedir. Perdelere/notalara Türk dünyasında çeşitli adlar verilmektedir.
Perdelere yer ve boy/kabile/ulus adlarının verilmiş olması, kadim gelenekler ile bağlantılı olduğu düşüncesini
doğurmaktadır. İkinci bin yıldan itibaren müzikte sistemleştirme çalışmaları hız kazanmaya başlanmış olup,
Türkçe’de birinci, ikinci yer gibi perde ve makam adları verilmeye başlanmıştır. Ancak daha önce verilmiş
bazı yer ve topluluk isimleri bellekte tutulmaya devam edilmiş, yeni farklı adlandırmalar ilerleyen zamanlarda
terkib edilen makamlarda karşımıza çıkmaya başlamıştır. Makam müziği kavramı günümüzde Avrupa müziği
sistemi referans alınarak daha ziyade mikrotonal ve komalara dayalı seslerin bulunduğu ses dizileri olarak
algılanabilmektedir. Onikili tampere sisteme göre mikrotonal veya ara sesler içeren müzik türleri ve formlar,
makam müziklerinden başka geleneksel dünya müzikleri içinde kullanılmaktadır. Makam ve makam müziği
kavramının perde ve notadan öte daha geniş bir anlama sahiptir ve Türk musikisi içinde başka geleneksel
türler ilişkilidir. Makam müzikleri ile karşılaşılan bölgelerde makamlar dışındaki formlarda da benzer
kurallara rastlanılmaktadır. Aşık ya da halk müziği olarak bilinen folklorik müzik ile muhtelif başka formlar
makamsal yapıyla benzerlikler göstermektedir.
Türk Dünyasında Makamlar
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Kaçar. a.g.m., s.147 “Yekta Rauf, Türk Mûsikîsi, Çev: Orhan Nasuhioğlu, Pan Yay., İstanbul 1986, s.67”
Kaçar. a.g.m., s.147 “Ezgi Suphi, Nazarî ve Amelî Türk Musikisi, C.1, Milli Mecmua Matbaası, İstanbul 1933, s. 48,

C1.”
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Akbaş, Hüseyin. “XX. Yüzyıl Harezm Makam Müziğinde Terminoloji Sorunları”, Rast Müzikoloji Dergisi, Cilt.2,
Sayı:1, 14 Nisan 2014,, sf.129 “Akdoğu, Onur, Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir,2003,s.12”
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Makam müziği icra edilen Türk dünyasında yapılan araştırma ve incelemelerde farklı makam tanımları
ve çok çeşitli özellikler ile karşılaşılmaktadır. Makam müziği bulunan belli başlı ülkeler ve bölgelerde yapılan
araştırmalar sonucunda yapılan tanımlar ve özelliklerden bazı örnekler aşağıda incelenecektir.
Azerbaycan’da muğam destgahları; sözlü geleneklere dayanan, ustalığa dayalı musikinin en büyük
türü, mükemmel ve klasik formu, destgah kavramı “deste, bütün, tam” ve gah terimi yer ve mevki demektir.
Destgah, muğamın sözlü ve sazlı şekilde bütün parçalarının, şube, guşe, reng, tasniflerin bütünlük içinde icra
edilmesidir. Destgahın en önemli özelliği mantıklı bir sıra ile oluşturulmasıdır.284
Azerbaycan Alim Kasımov Mugam Antolojisi-2 (Azerbaïdjan, Alim Qâsımov Anthologie du Muğam)
müzik albümü kitapçığında yer alan mugam tanımında; klasik, tek sesli ve modal yapısının yanında, her
müzisyen, şarkıcı, icracı melodilerin yorumlanmasında göreceli bir özerkliğe sahip olduğundan; heterofonik,
süslemeler, sıçramalar, kanonlar ve ek notalamalar ile ezgilerin yarı doğaçlamalara dayalı serbest veya ritmik,
bir veya daha fazla mod bağlamında gerçekleşen müzik formları olarak tanımlanmıştır.285

Bir başka kaynakta muğamın dramatik ruhu, destansı özellikleri ile Azerbaycan bestekarlarını estetik ve tarz olarak etkilediği vurgulanmıştır.286

Muğamın estetik özellikleri, duygusal etkileri, şifa ve iyileştirici özellikleri ile dini ve kozmolojik yönleri de özellikleri içinde yer almaktadır.287
Başer; Kerkük müziğinde makamın; belirli manzumlarla okunan, zemin, meyan, karar ve karargâhı bulunan özel bir melodik seyre bağlı uzun hava yapılar
olduğu ve sözlerinin dinî manzumlara dayandığını vurgulamıştır.288 Benzer olarak Azerbaycan’da mugam sanatçılarından Şamil İsmayilov ile 2015 yılında Bakü’de
yapılan görüşmelerde; Azerbaycan muğam destgahları içine serbest şekilde belirli seyir kuralları içinde okunan bölümler için de zaman zaman muğam teriminin
kullanıldığı bilgisi elde edilmiştir.

Sultanova, alan araştırmaları ve akademik çalışmaları sonucunda makam müziği ile özelliklerini şu
şekilde tanımlamıştır:
Makam hem kanonik hem de doğaçlama bir döngüsel ve temeli birleştiren mod, ritim, melodik gelişim
gibi birçok anlama sahiptir. Orta Doğu ve Orta Asya'da popüler olan makam müziği geleneği farklı ülkelerde
temsil edilmekte ve bu nedenle duygusal içerikte ve döngüsel vokal ve enstrümantal kompozisyonlar şeklinde
değişebilmektedir. Geçmişte toplantı geleneğinden kaynaklanan, bugünkü makam müziği gelenekleri hemen
hemen her İslam kültüründe mevcuttur. Hem dinsel hem de günlük yaşamın boyutlarını kapsayan en iyi, en
gelişmiş ve en zengin müzik türü kabul edilerek geniş bir izleyici kitlesine hitap etmektedir. 289 Klasik şiiri
müzikal doğaçlama ile bir araya getiren Azerbaycan mugamı, Azerbaycan'ın sosyal, politik ve toplumsal
cinsiyet dinamikleri karşısında hem sürekliliğin hem de adaptasyonun bir simgesi haline gelmiştir. Mugam
bir süit ve bir muhalif unsurunu bir araya getirir, senfoniktir ve kendine özgü ritmik, melodik ve yapısal
kurallar koyar.290 Afganistan sahasındaki araştırmalarında yerel müzisyenlerden derlenen bilgilerden dikkat
çekici bir kimlik ifadesi makam için kullanılmıştır. “Eğer müziği yoksa bir ulus da yoktur.”291
Daha sade bir tanımlamada makam terimi, müzikal mod, müzik tonu, bir müzik aletindeki bir tonun konumu veya müzikal bir kompozisyon anlamına

gelir.292

Ed: Habibbeyli, İsa ve Ferhad Bedelneyli. Ferhad, İzahlı Mugam Lügatı, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, Folklor
İnsitütü, Bakü, 2015, sf.44-45
285
Azerbaïdjan Alim Qâsımov Anthologie du Muğam, vol. 2, CD Müzik Albümü Kitapçığı, La Maison des Cultures du
Monde , Paris, 12 Mayıs 1989
286
Hüseynova, Aida. “Geleneksel Muğam Sanatının Çağdaş Azerbaycan Musikisine Etkisi”, Irs Kültür ve Sanat, s.50,
http://irs-az.com/new/pdf/201308/1375680500664092168.pdf, erişim tarihi:14 Kasım 2019
287
Göyüşov, Nesip. “Muğam Sanatının Manevi ve Estetik Temelleri, Irs Kültür ve Sanat, s:44-49, http://irsaz.com/new/pdf/201312/1386944998526784311.pdf, erişim tarihi:14 Kasım 2019
288
Başer, a.g.m., s.11, “Terzibaşı, Atâ; Kerkük Havaları, İstanbul, 1980, s.31”
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Sultanova, Razia. “Maqom, Mugham, Maqam: Contemporary Issues Of Preservation And Transmission” Chair of the
ICTM Study Group “Music of the Turkic Speaking World”, ICTM World Conference Programme, 2015, s.373
290
Sultanova. a.g.m., s.377
284
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Sultanova. a.g.m., s.380
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Uygur Türkçesi’nde "muqam" olarak ifade edilen, "makam" sözcüğü (

Arapça: ;مقامçoğul maqāmāt; مقامات, Azerbaycan Türkçesi: muğam,

Türkçe: makam), Arapça kökenli olup, yer, mevki, derece anlamlarının yanı sıra Uygur Türkleri arasındaki “muqam” ise belirli düzen ve kurallar içerisinde
sistemleştirilmiş büyük hacimli musiki eserleri için kullanılmaktadır. 293

Uygur makamları konusunda çalışmalar yapan Rachel Harris; makam tanımında şunları vurgulamıştır; “Uygur müziğinin en prestijli ve en bilinen türü
makamdır, geniş ölçekli şarkı süitleri, enstrümantal müzik ve dans müziği... Makamın yanı sıra Uygurlar şarkı epik hikayelerinin (destan) ve öyküsel şarkılı (koşuk,
lapar, aytış ve meddi name) diğer şekillerinin, dans müzik süitlerinin (sanem), enstrümantal müziğin, Sufi törenleriyle ilgili müzikal türlerin ve daha çok dünyadaki
çile ile hüsran dolu aşkın azabı konulu halk şarkılarının geniş repertuarının popüler geleneklerini de korumuştur.”294
Çin Türkistan Taklamakan Çölü’nden Uygur Dolanlarının Müzik Makamları (Chinese Turkestan The Muqam Of The Dolan Music of the Uighurs from
the Taklamakan Desert) müzik albümü kitapçığında makam tanımında, Çin metinlerinde eski zamanlardan beri Uygur müziğinin bilindiği, onbeşinci yüzyılda İslam
medeniyetinden kuvvetle etkilenerek klasik bir gelenek haline geldiği, kanonik repertuarı, form, modal ve ritmik ilkeleri Fars, Irak, Azerbaycan ve Özbek-Tacik
gelenekleriyle ilgili, oniki büyük vokal ve enstrümantal süit olduğu bilgileri yer almıştır.295 296
İnayet’e göre; Uygur Türkleri’nin Türk kültürüne armağanı, Doğu Türkistan’ın ruhu olarak nitelendirilen Oniki Makam, insanların duygularını, yani
yaşam sevinçlerini, üzüntülerini, haksızlık ve zulüm karşısındaki gazap ve nefretlerini, geleceğe olan inanç ve umutlarını yansıtmaktadır. Başta Ali Şir Nevai olmak
üzere Lütfi, Fuzuli gibi şairlerin şiirleriyle, “Garip ile Senem”, “Yusuf Ahmed” gibi halk destanlarıyla, halk şarkıları ve halk danslarıyla organik bir bütünlük
oluşturan Oniki Makam, klasik edebiyat ve halk edebiyatı ile de yakından ilgilidir.297 Eski kaynaklara ve Uygur musikisi üstatlarına atfedilerek yapılan tanımlamada
“makam” teriminin Küsen Tohar dilindeki büyük nağme anlamına gelen“maka-yame” sözcüğünden geldiği de bazı kaynaklarda belirtilmektedir.298
Makamlar teşkilinde daireler-edvar299 özelliği birçok kaynakta önemle vurgulanmaktadır.
Uygur-Sincan Özerk Bölgesi, Özbekistan, Afganistan ve Azerbaycan’daki alan araştırmalarında makamlar konusunda kuşaktan kuşağa aktarımda sözel
yöntemlerin kullanılması genellikle ilgi çeken özelliklerden birisi olarak yer almaktadır. Geleneksel Türk müziklerinde meşk sisteminin asırlar boyu kullanılması,
hala da kullanılmaya devam etmesi söz konusu geleneğin devamı olarak değerlendirilmelidir. Makam müzik kültürü ile uğraşanların, müzik kültürünü ulusal
kimlikleri ile özdeşleştirmeleri, müzikal becerilere dayalı sazlı ve sözlü eserler, edebi ve şiirsel nitelikler içermesi makamın özelliklerindendir.

BULGULAR ve YORUMLAR
Azerbaycan, Özbekistan, Uygur (Doğu Türkistan) ve Türkmenistan ile Türklerin yaşadığı bölgelerde
yapılan akademik araştırma ve incelemeler sonucunda yapılabilecek makam tanımına yardımcı olmak üzere,
ortak özellikleri aşağıya çıkarılmıştır:
1. Çeşitli bölümlere ayrılmış belirli müzik kurallarına dayanan büyük formlu eserlerdir.
2. Belirli kurallara göre icra edilen doğaçlamaya dayalı serbest ve ritmik kısımlar içermektedir.
3. Sazlı ve sözlü formlar, şarkı ve türküler, dans-raks, destanlar içermektedir.
4. İcrasında doğaçlama olarak ilave edilen uyumlu notalar, süslemeler, kaydırmalar,
çarpmalar, ses sıçramaları görülmektedir. Kanonik yapılar içermektedir.
5. Müzikal beceri ve yetenek göstermek makam icrasının önemli parçasıdır.
6. Müzikal yapısı içinde edvar-daireler makam dizilerinin önemli özelliklerindendir.
7. Perdeler ve adları makamların teşkilinde önem taşımaktadır.
8. Klasik müzik olarak değerlendirilmektedir.
9. Geleneksel halk musikisi, icrası, formları ve sazları ile bütünlük halindedir.
10. Ağızdan ağıza aktarılma yöntemiyle yaşatılmaktadır. Usta-çırak ilişkisi önem taşımaktadır.
11. Edebiyat ve şiirden beslenilmekte, ünlü şairlerin eserlerinden istifade edilmektedir.
12. Din, yurt sevgisi, ulusal ve toplumsal değerler, aşk, duygular ile olaylar makam içinde
işlenmektedir. Toplumsal ve bireysel duyguları canlandırmak ve ifade etmek gibi rolleri mevcuttur.
“Muqam”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Muqam erişim tarihi:19 Ekim 2015
Harris, Rachel ve Yasin Mukphul. “Uygurların Müziği”, Çev:Işık Kuşçu, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Musikisi Özel
Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Sayı:57, Mart Nisan 2014, s:155-165
295
Light, Nathan. “Recording Reviews”, Asian Music, Cilt:42, Sayı:2, Yaz/Sonbahar, 2011
296
Chinese Turkestan The Muqam Of The Dolan Music of the Uighurs from the Taklamakan Desert, CD Müzik Albümü
Kitapçığı, La Maison des Cultures du Monde, 02 Nisan 2005, Paris
297
İnayet, Alimcan. “Oniki Makam ve Uygur Halk Edebiyatı”, Turkish Studies, Cilt:2, Sayı:2, 2007, s.365
298
İnayet, Alimcan. “Oniki Makam Adı Üzerine”, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, 2014, s.38
299
Shokirovich, Ashurov Bakhtiyor. “The Uzbek Maqomat”, https://ipi1.ru/images/PDF/2018/131/uzbekskij-makomat.pdf,
erişim tarihi.14 Kasım 2019
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13. Makam kültürel kimlik aracı ve öğesidir. Toplumsal, sosyal gelenekler ve adetler ile bağlıdır.
14. Makamlar içinde boylar/tarihi önemli olaylar işaretlenmiştir.
15. Makamlar hala yaşayan ve güncel olarak gelişen, değişen bir olgudur.
Makam müzikleri arasında ortak noktalar çoksa da çeşitli farklılıklar olduğu göz ardı edilmemelidir.
Makam musikilerinin başka yerlerde, başka kollardan gelişimini sürdürmesi, farklı etkenlere maruz kalması,
değişen uluslararası ve siyasal sistemlerin kültürel politikaları, farklılıkların nedenleri arasında sayılabilir. Bir
asır öncesinin siyasi ve uluslararası yapısı ile bugünkü arasında büyük farklar mevcuttur ve yüzlerce sene
içinde gelişen müzik kültürünü etkilemiş olması normaldir. 20’nci yüzyıla kadar Asya ve Anadolu’nun
bütünleşik ve aradaki sınırlara rağmen kuvvetli bir biçimde devam eden ilişkileri söz konusudur. Asya ve
Anadolu arasındaki bu ilişkinin tek yönlü değil karşılıklı ve çift yönlü olduğunu söylenebilir. Uygur
mukamları konusunda 16’ncı yüzyılda önemli katkılarda bulunmuş olan Yarkend Hanı’nın eşi Amannisa’nın
çabalarıyla saray ve çevresinde müzik eğitimi kurumları tesis edildiği, Yarkend Hanedanlığı’na Irak, İran,
Tebriz, Harezm, Semerkand, Encan, İslambul (İstanbul), Keşmir, Belh, Şiraz gibi uzak şehirlerden talebeler
geldiği bilgisi bu ilişkinin o dönemlerde de sürdüğünü göstermektedir.300 20’nci yüzyılda müziğin
sistemleştirilmesi safhasında geçirgenliği azalan ülkeler arasındaki sınırlar, müzik teorilerinin ve müziğin
gelişmesinin farklı yönlerde seyretmesine yol açmıştır. Sonuç olarak farklılaşmaların normal karşılanması
gerektiği, Türk dünyası makam müziklerinin tarihsel, coğrafi, kültürel, kavramsal ve yapısal ortak noktalar
taşıdığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yapılan incelemelerde ortak bir kök ve geçmişe ilişkin verilere
rastlamak mümkündür.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Türkiye’de makamların tanımından, kuramsal bir müzik yapısı ve bu yapıya göre belirli özelliklerde
işlenen diziler anlaşılmaktadır. Türkiye haricinde Türk dünyasında makam denilince büyük formlu eserler
anlaşılmaktadır. Buna göre makam; bölümlere ayrılmış, icracıların müzikal yetenek ve becerilerini
gösterdiği, perde, edvar, seyir esaslı belirli kurallara dayalı, giriş, ara ve sonuç bölümlerinde;
doğaçlama, süslemeler ile icra edilen serbest veya ölçülü bölümler, çeşitli formlarda saz eserleri, türkü
ve şarkı, destan, dans ve raks müzikleri içeren, toplumsal kültür, gelenek ve değerler ile bağlı, kadim
musiki gelenekleri, tarihi olaylar ve mekan bilgilerinin işaretlendiği-kodlandığı büyük formlu
klasikleşmiş, geleneksel musiki eserleri olarak tanımlanabilir.
Sonuç olarak, Türkiye ile makam müziklerinin icra edildiği Uygur Sincan Özerk Bölgesi, Özbekistan,
Azerbaycan ile Türklerin yaşadığı bölgelerde makamların algılanma, anlaşılma ve tanımlanmasında önemli
bir fark olduğu, bu farkın incelenmesi ve araştırılmasının, Türk makam müziğinin gelişimi ve teorisini
açıklamaya ve tarihsel yolculuğunu ortaya koymaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türk dünyasında
makam müziği alanında yapılacak olan çalışmalarda alan araştırması, gözlem, görüşme, derleme gibi
yöntemler kullanılmasının ve karşılaştırmalı incelemelerin daha sağlıklı sonuçlar vereceği
değerlendirilmektedir.
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Arş. Gör. Ceyhun SERÇEMELİ301
BİRİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİNİN ÇALIŞMA HAYATI ve İŞ HUKUKU ALANINDAKİ
YANSIMALARI302
THE REFLECTIONS OF THE FIRST IZMIR ECONOMIC CONGRESS ON WORKING LIFE and
LABOR LAW

ÖZ
Milli mücadele döneminin zorlu koşulları altında bulunulması ve Lozan Barış Görüşmelerine ara
verilen bir dönemde toplanması bakımından büyük önem arz eden Birinci İzmir İktisat Kongresi, sosyal,
iktisadi ve hukuki birçok açıdan toplumsal hayatı etkilemiş ve önemli kazanımları da beraberinde getirmiştir.
Söz konusu dönemin koşulları göz önüne alındığında bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği bir süreçte
iktisat kongresinin düzenlenmiş olması, iktisadi bağımsızlığa verilen önemi göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı, Birinci İzmir İktisat Kongresi’nde gündeme gelen çalışma hayatı ve İş Hukuku
alanındaki tedbirlere ilişkin kararların araştırılması ve öneminin vurgulanmasıdır. Çalışma kapsamında
öncelikle sanayileşmenin ardından ülkemizde ve dünyada çalışma hayatında ve İş Hukuku alanında ortaya
çıkan gelişmelere değinilecek, ardından İzmir İktisat Kongresi’nde çalışma hayatına yönelik alınan kararlar
araştırılacak ve son olarak Kongre’de alınan kararların çalışma hayatı ve İş Hukuku alanındaki yansımaları
üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, İzmir İktisat Kongresi, İktisadi Bağımsızlık, Çalışma Hayatı, İş
Hukuku
JEL Kodları: A14, O20, Z1.

ABSTRACT
The First Izmir Economy Congress, which is of great importance in terms of being under the
challenging conditions of the national struggle period and convening the Lausanne Peace Negotiations in a
paused period, affected the social life in many aspects and brought important gains with it. Considering the
conditions of the period in question, the fact that an economic congress was organized in a period of struggle
for independence shows the importance given to economic independence.
The aim of this study is to investigate and emphasize the importance of the decisions regarding the
measures taken in the field of working life and labor law that came up at the First Izmir Economic Congress.
Within the scope of the study, firstly after industrialization, the developments in business life and labor law in
our country and in the world will be mentioned, then the decisions taken about the working life at the Izmir
Economy Congress will be investigated and finally, the reflections of the decisions taken at the Congress in
the field of working life and labor law will be evaluated.
Keywords: National Struggle, Izmir Economy Congress, Economic Independence, Working Life,
Labor Law
JEL Codes: A14, O20, Z1.
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Bu çalışma, 1. Uluslararası Gençlik Kongresi’nde sözlü olarak sunulan “Birinci İzmir İktisat Kongresinin Çalışma
Hayatı ve İş Hukuku Alanındaki Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı bildirinin güncellenmiş ve geliştirilmiş
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GİRİŞ
Sosyal, siyasal ve iktisadi birçok açıdan önemli sonuçları beraberinde getiren, toplandığı dönem
şartları göz önüne alındığında da son derece ağır koşullar altında bulunulan bir dönemde tertip edilen Birinci
İzmir İktisat Kongresinin çalışma hayatı üzerinde de çeşitli yansımaları olmuştur. Lozan görüşmelerine ara
verilen bir dönemde 17 Şubat 1923 ve 4 Mart 1923 tarihleri arasında gerçekleştirilen Birinci İzmir İktisat
Kongresi, iktisadi bağımsızlığın sağlanabilmesi için gerekli olan koşulların ve iktisat politikalarının
tartışılabilmesi amacıyla tertip edilmiştir. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, siyasi bağımsızlığın tam
olarak sağlanabilmesi için mücadelelerin verilmekte olduğu böyle bir dönemde bini aşkın katılımcı ile iktisadi
tarafların kongrede bir araya getirilmesi, görüşlerine başvurulması ve alınan kararların uygulanabilmesi için
çeşitli tedbirlerin alınması dikkate değer gelişmeler olmuştur. Kongrede tartışılan konular iktisadi ağırlıkta
olsa da, alınan iktisadi kararların uygulanabilmesi için etkin hukuki tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur.
Hukuki kural ve kurumların ekonomi üzerinde önemli etkilerinin bulunduğu, piyasanın işleyişi
üzerinde temel belirleyiciler arasında yer aldığı literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır. Etkin bir piyasa
ortamının oluşması, rekabet ortamının tekelciliğe yol açmayacak şekilde düzenlenmesi, ekonomik refahın
sağlanması vb. birçok iktisadi durum açısından hukuki norm ve kurumların temel belirleyiciler arasında yer
aldığı bilinmektedir (Gürkaynak, 2003: 1; Schwab, 2017: 115). Birinci İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen
iktisadi nitelikteki kararların uygulanması amacıyla da çeşitli tedbirler alınmış, yeni organizasyonlar kurulmuş
ve hukuki açıdan birçok düzenlemelerde bulunulmuştur. Söz konusu düzenlemelere örnek olarak 1924 yılında
Hafta Tatili Hakkında Kanun, 17 Şubat 1926’da Türk Medeni Kanunu (TMK), 22 Nisan 1926 tarihinde
Borçlar Kanunu (BK), 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edilmiştir. Bununla birlikte 1930 yılından
sonra çalışma ilişkilerini düzenlemek amacıyla yapılan hazırlıklar neticesinde 1936 yılında kabul edilen 3008
sayılı İş Kanunu hükümlerinde de kongrede kabul edilen kararların yansımalarının bulunduğu ifade edilebilir.
Bu çalışmanın amacı, Birinci İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen kararların ardından çalışma
hayatında meydana gelen gelişmeleri ve hukuki düzenlemeleri incelemek ve kongrenin önemini
vurgulamaktır. Bu kapsamda öncelikle sanayileşmenin ardından dünyada çalışma hayatında ortaya çıkan
gelişmelere değinilecek, ardından Kongre öncesi ülkemizde çalışma hayatında ve İş Hukuku alanında yaşanan
gelişmeler araştırılacak, Birinci İzmir İktisat Kongresi’nde çalışma hayatına yönelik alınan kararlar
incelenecek ve son olarak Birinci İzmir İktisat Kongresi sonrası İş Hukuku alanında yaşanan gelişmelere
değinilerek Kongrenin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır.
SANAYİLEŞME SONRASI ÇALIŞMA HAYATINDA ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER ve İŞ
HUKUKU
İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen İş Hukuku disiplini, sanayileşmede meydana gelen hızlı
gelişim neticesinde ortaya çıkan işçi ihtiyacı karşısında, işçilerin korunabilmesi amacıyla meydana gelmiş
bulunan bir disiplin alanıdır. 19. asrın başında kapitalist sistemin ünlü ilkesi “bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler” kuralının uygulanmaya çalışılması tam bir serbestlik gerektirdiğinden işçiler çok ağır şartlar altında
çalışmak zorunda kalmışlardır (Aktan, 1995: 4-5). Bu gelişmelere bağlı olarak, insanların sosyal yönü de göz
önüne alınarak İş Hukuku alanında birçok düzenleme yapılmaya çalışılmış ve ağır çalışma koşullarına karşı
işçilerin korunabilmesi açısından bir takım tedbirler alınmaya çalışılmıştır.
İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olan İş Hukuku, belirli bir iş sözleşmesine
göre, işverene bağlı olarak yapılan çalışma nedeniyle meydana gelen hukuki ilişkileri düzenlemektedir (Aktay
vd., 2009: 39). İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesi sebebiyle İş Hukuku alanı daha ziyade Sanayi
Devrimi’nin ardından gelişen bir hukuk dalı olarak görülmektedir. Söz konusu dönemin zorlu koşulları
içerisinde yaşanan gelişmeler, yeni bir sınıf olarak işçi sınıfının ortaya çıkmasını sağlamış ve bu sınıfın iş
hayatında hukuki açıdan korunması ihtiyacı da İş Hukuku alanının meydana gelmesini sağlamıştır (Güven ve
Aydın, 2010: 1; Altan, 2009: 41). Dönemin kapitalist iktisadi sistemi aşırı serbestliğe dayalı olduğundan işçiler
düşük ücret, uzun çalışma süreleri ve ağır çalışma koşulları altında çalışmak zorunda kalmışlardır. Özellikle
kadın ve çocukların da bu ağır çalışma koşulları içinde yer alması hem sağlık sorunlarını hem de toplumsal
huzursuzlukları artırmıştır (Alper ve Kılkış, 2017:6). Söz konusu ağır şartların kaldırılması ve insan onuruna
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yakışır çalışma şartlarının sağlanabilmesi amacıyla İş Hukuku disiplini ortaya çıkmış ve günümüze kadar bu
alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Devletler, çeşitli sosyo-politik önlemler marifetiyle iş hayatını disiplin altında tutmayı ve buna bağlı
olarak bozulmaya başlayan toplumsal düzeni korumayı amaçlamışlardır. Devletlerin iş hayatına müdahaleleri
öncelikli olarak İngiltere’de; ardından Avrupa’da görülmeye başlanmış ve özellikle korunması gereken kadın
ve çocuk işçilere yönelik bir takım tedbirler alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı ile birlikte İş
Hukuku disiplinine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler açısından çeşitli aksaklıklar yaşanmış ancak
savaşın ardından imzalanan Versailles Barış Anlaşması ile Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor
Organization-ILO) kurulmuş ve sorunlara uluslararası alanda çözüm bulunmaya çalışılmıştır (Güven ve
Aydın, 2010: 2-4). Dünyada çalışma hayatına ilişkin bu gelişmeler yaşanırken ülkemizde çalışma hayatına
yönelik gelişmelere bakılması da faydalı olacaktır.
BİRİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ ÖNCESİ ÜLKEMİZDE ÇALIŞMA HAYATINDA VE
İŞ HUKUKU ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER
Türkiye’de İş Hukukunun tarihsel gelişimine bakıldığında, İş Hukukunun doğuşunun, sanayileşme
sürecindeki farklılığa bağlı olarak Batı Avrupa’ya nazaran oldukça geç bir döneme rastladığı görülmektedir.
İmparatorluk, 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmeye başlamış, içinde bulunulan ağır ekonomik, sosyal
ve siyasal sorunlar nedeniyle sanayileşme alanında Cumhuriyet Dönemine kadar önemli nitelikte bir gelişme
görülememiştir (Şakar, 2003: 9).
Sanayileşmenin yetersiz olmasına bağlı olarak imparatorlukta işçi sayısı sınırlı düzeyde kalmış, işçiler
İstanbul, Selanik, İzmit ve İzmir gibi az sayıda şehirde toplanmışlardır. 1908 yılından önce ülkede iş ilişkileri
ile ilgili doğrudan düzenlemeler yapılamamıştır. Madenlerle ilgili olarak çıkarılan “1863 Tarihli Mevadd-ı
Madeniyeye Dair Nizamname, 1865 Tarihli Dilaverpaşa Nizamnamesi, 1867 Tarihli Erğli Maadin-i Hümayun
Teamülnamesi, 1869 Tarihli Maadin Nizamnamesigibi nizamnameler ile İlk Türk Medeni Kanunu olan 1876
Tarhli Mecelle’de bireysel iş ilişkileri ile ilgili sınırlı sayıda düzenlemeye yer verilmiştir (Tokol ve Alper,
2015: 64-65).
Çalışma hayatına yönelik hukuki düzenlemeler açısından esas gelişim Cumhuriyet’in ilanından sonra
özel kanunların çıkarılması ile gerçekleşmiştir. 1924 yılında Hafta Tatili Hakkında Kanun, 1926 yılında
Borçlar Kanunu ve 1930 yılında Umumi Hıfzıssıha Kanunu kabul edilmiştir. 1930 yılından sonra çalışma
ilişkilerini düzenlemek amacıyla yapılan hazırlıklar neticesinde 08.06.1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu
kabul edilmiş ve günümüze kadar İş Hukuku alanında birçok önemli hukuki düzenleme yapılmıştır (Aktay
vd., 2009: 41; Alper ve Kılkış, 2017:6). Söz konusu hukuki düzenlemeler üzerinde, Birinci İzmir İktisat
Kongresi’nde kabul edilen kararların doğrudan veya dolaylı etkisinin olduğu da çeşitli araştırmalarda
vurgulanmaktadır (Koç, 2000: 156; Türkyılmaz, 2013). Bu noktada İzmir İktisat Kongresi’nde çalışma
hayatına yönelik olarak kabul edilen kararlara değinilmesi faydalı olacaktır.
BİRİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ’NDE ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ALINAN
KARARLAR
Birinci İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de, Eski Osmanlı
Bankası binasında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya sanayici, çiftçi, tüccar ve işçi temsilcilerinden oluşan 1135
kişilik bir katılım sağlanmıştır. Kongreye katıldığı belirtilen sanayici, çiftçi, tüccar ve işçi gruplarının
kongreye sundukları ve savundukları önerilerin zaman zaman uzun tartışmalara neden olduğu görülmüştür
(İnan, 1989: 12).
Kongreye katılan bütün gruplar tabii olarak temsil ettikleri topluluğun menfaatleri doğrultusunda karar
alınması yolunda büyük çabalar sarf etmişlerdir. İşçi grubu açısından alınan karar sayısı, sanayi grubu ayrı
tutulduğunda, diğer gruplara nispeten hayli az olmasına rağmen, en çok muhalefet gören kararlar olduğu
anlaşılmaktadır. İşçi grubunun belirlediği 34 esastan sadece 18 tanesi ittifakla kabul edilmiştir. Diğer
maddelerin, birden çok fıkraya sahip olanlarından da yine ittifakla kabul edilmiş fıkralar bulunsa da muhalefet
şerhleri dikkati çekmektedir. İhtilaf olan maddelerin geneli diğer üç grup tarafından da reddedilmiş olsa da
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tüccar grubunun daha çok maddeye muhalefet ettiği görülmektedir (Türkyılmaz, 2013: 80). Kongrede işçi
grubu adına alınan kararlardan bazıları şöyledir (Koç, 2000: 153):
1. Amele yerine işçi kelimesinin kullanılması
2. Çalışma saatlerinin sekiz saate indirilmesi
3. 12 yaşından küçüklerin çalıştırılmaması
4. Gece çalışmalarına çift ücret ödenmesi
5. Asgari ücretin belediyelerce tespit edilmesi
6. Ücretlerin para olarak ve gününde ödenmesi
7. Hastalık nedeniyle çalışamayan işçilere gündeliklerinin ödenmesi
8. Kaza ve hayat sigortasının kurulması
9. Milletvekili ve belediye seçimlerinde mesleki temsil ilkesinin uygulanması
10. Hammaddelerin işlenmeden ihraç edilmemesi
11. İşçi çocuklarının yatılı okullarda bedava okutulması, lojman yapımının sağlanması.
Hastalık halinde üç aya kadar ücretlerin tam verilmesi de yine sadece işçi grubu tarafından kabul edilen
maddelerden olmuştur. Ayrıca kaza riski yüksek olan işlerde çalışan işçilere hayat sigortası yapılması ve
sigorta primlerinin işçi ve işverence yarı yarıya paylaşılması ve iş kazası sonucu sakatlanan işçilerin
hayatlarının işverenlerce güvence altına alınması işçi grubunun iktisadi esasları arasında yer almıştır.
Kongre’de doğumdan önce ve sonra sekizer haftalık ücretli doğum iznine ilişkin karar da oybirliğiyle kabul
edilmiştir (Koç, 2009:5).
Birinci İzmir İktisat Kongresi, yaklaşık iki haftalık bir periyodun sonunda 4 Mart 1923 tarihinde
katılımcı meslek gruplarının temsilcileri ve son olarak da Kazım Karabekir’in konuşması ile sona ermiştir.
Kongrenin ardından, Teşvik-i Sanayi Kanunu, Umumi İstihlak Vergisi, aşarın kaldırılması, kabotaj hakkı,
Gümrük Kanunu, Merkez Bankası’nın kurulması, Menkul Kıymetler Borsası Kanunu, demiryolları politikası,
İzmir Fuarı, Reji idaresinin kaldırılmasına ilişkin alınan kararlar göstermektedir ki Birinci İzmir İktisat
Kongresi’nde kabul edilen kararların uygulamaya konulabilmesi için birçok hukuki düzenlemede bulunulmuş
ve idari tedbirler alınmıştır (Türkyılmaz, 2013: 90). Aşağıda kongrenin ardından İş Hukuku alanında yaşanan
gelişmelere değinilecektir.
BİRİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİ SONRASI İŞ HUKUKU ALANINDA YAŞANAN
GELİŞMELER
Kongrede alınan kararların bağlayıcı niteliği bulunmamakla birlikte söz konusu kararların hayata
geçirilebilmesi için önemli bir takım hamlelerde bulunulduğu ve çeşitli yasal düzenlemelerin kabul edildiği
görülmektedir. Kongrenin ardından İş Hukuku alanında yaşanan gelişmelere örnek olarak, 1924 yılında (2017
yılına kadar yürürlükte kalan) Hafta Tatili Hakkında Kanun, 17 Şubat 1926’da Türk Medeni Kanunu, 22 Nisan
1926 tarihinde Borçlar Kanunu, 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu, 1930 yılında Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu kabul edilmiştir. Sanayileşme faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı 1930’dan sonra çalışma ilişkilerini
düzenlemek amacıyla yapılan hazırlıklar neticesinde 1936 yılında İş Kanunu kabul edilmiştir. Söz konusu
düzenlemelerde, kongrede alınan kararların etkilerinin bulunduğu çeşitli çalışmalarda ileri sürülmektedir
(Koç, 2000: 156; Koç, 2009: 5-7; Türkyılmaz, 2013: 90).
Kongre’de alınan kararların kâğıt üzerinde kalmaması için hukuki düzenlemeler yapılmış ve
uygulamaya yönelik çeşitli idari tedbirler alınmıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere Hafta Tatili Hakkında
Kanun, Teşvik-i Sanayi Kanunu, aşarın kaldırılması, Gümrük Kanunu, Umumi İstihlak Vergisi, kabotaj hakkı,
İzmir Fuarı, reji idaresinin kaldırılması gibi Kongre sonrası gelişmeler birebir olmasa da Kongre’de dile
getirilen taleplerin uygulanması için çaba sarf edildiğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Örneğin, her
ne kadar Kongre’de yer alan katılımcılardan sanayi grubunun temel talepleri hükümet tarafından karşılanmaya
çalışılmışsa da, sanayi grubunun aldığı kararlar arasında yer alan 1913 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
iyileştirilmesi talebi yerine 1927 yılında 1055 sayılı yeni kanun çıkarılmıştır. Söz konusu Kanunda çalışanlara
ve ekonominin millileştirilmesine yönelik maddeler de mevcuttur. “Teşvik edilen işletmelerde, yönetici ve
muhasebecilerin dışında yalnız Türkler istihdam edilecektir. Nitelikli işçi gerektirdiği durumlarda, bunlar
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ülke dışından kısa süreli ve Türklere aynı işi öğretmek üzere getirilebilecektir” maddesi, genel olarak
ekonomik alanda millileştirmeye hizmet ederken, öte yandan işçi grubunun bu yöndeki taleplerinin de karşılık
bulması anlamına gelmektedir (Türkyılmaz, 2013: 105-106).
Kongrenin ardından 22 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Borçlar Kanunu’nda da çalışma hayatı ve
işçilere yönelik önemli maddeler düzenlenmiştir. Bilindiği üzere ülkemiz hukuk sisteminde normlar
hiyerarşisi bulunmaktadır. Hukukumuzda özel kanunlar, genel kanunlardan önce gelmektedir. Buna “özelin
genele önceliği ilkesi” denilmektedir. Örneğin bir işçi-işveren ihtilafında uygulanacak hukuk kuralları için
öncelikle iş kanunlarına, eğer yürürlükteki iş mevzuatında ilgili ihtilafa uygun düşen hükümler bulunmuyorsa
Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) bakmak gerekmektedir. Bu açıdan Borçlar Kanunu’nun İş Hukuku açısından
büyük önemi bulunmaktadır. 1926 yılında çıkarılan 808 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 313 vd. maddelerinde de
çalışma hayatına ilişkin olarak hizmet akdi vb. düzenlemelere yer verilmiştir (Türk Borçlar Kanunu ve İş
Kanunu Arasındaki İlişki, fiskecihukuk.com/?page_id=185; 808 Sayılı Borçlar Kanunu).
Birinci İzmir İktisat Kongresi’nin ardından sanayileşme faaliyetlerine büyük önem verilmiş, özellikle
1930’lu yıllarda fabrika sayısında büyük bir artış yaşanmış, işçi sayısı da aynı şekilde artış göstermiştir. Bu
dönemde işçi işveren ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla yapılan hazırlıklar neticesinde 08.06.1936 tarih ve
3008 sayılı İş Kanunu kabul edilmiştir. Söz konusu kanunun çeşitli maddelerinde de kongrede kabul edilen
kararların yansımalarını görmek mümkündür. Örneğin, Kongrede oybirliğiyle kabul edilen kararlardan birinde
“Bilûmum işçi gündeliklerinin memleket maişetiyle mütenasib olarak hadd‐i asgari miktarının her üç ayda bir
defa dernekler teşekkül edinceye kadar işçi mümessilleri hazır olduğu halde belediye meclislerince tayiniyle
müesseseler tarafından vacîb‐ül‐ittibâ olmak üzere neşir ve ilanı” ifadesine yer verilmiştir. İktisat
Kongresi’nde oybirliğiyle alınan bu karar, asgari ücret uygulamasının tüm işçilere yaygınlaştırılması ve asgari
ücretin üç ayda bir gözden geçirilmesi talebini içermektedir. Asgari ücrete ilişkin düzenleme, 1936 yılında
kabul edilen 3008 sayılı İş Yasası’nda yer almıştır. Yine “İşçi gündelik ve aylıklarının umum müesseselerde
nakden ve muntazaman verilmesi” ne ilişkin karar da Kongrede oybirliğiyle kabul edilmiş olup, bu talep de
1936 yılında kabul edilen İş Yasası’nda yer almıştır. Kongrede kabul edilen karalardan birisi de “Ziraattan
maada sanayi işçileri ile bilûmum işçiler için (bir saat) istirahat müddeti hariç olmak üzere çalışma müddetinin
sekiz saat olarak kabulü.” kararı olmuştur. Kongrede oybirliğiyle alınan bu karar, daha önce 151 Sayılı Yasa
ile Ereğli kömür işçileri için kabul edilen düzenlemenin tarım işçileri dışındaki işçilere yaygınlaştırılması
talebi niteliğinde olup, o dönem çok az ülkede kabul edilmiş bulunan sekiz saatlik çalışma süresine ilişkin söz
konusu düzenleme de 1936 yılında kabul edilen İş Kanunu’nda yer almıştır (3008 Sayılı İş Kanunu; Aktay
vd., 2009: 41; Koç, 2009:4; Doğan, 2013).
SONUÇ
Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin devam etmekte olduğu, Lozan görüşmelerine ara verilen bir dönemde
toplanması ve tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için iktisadi bağımsızlığın olmazsa olmaz koşullar arasında
yer aldığının vurgulanması bakımından büyük önem arz eden Birinci İzmir İktisat Kongresi, sosyal, siyasal,
iktisadi ve hukuki birçok açıdan önemli kazanımları beraberinde getirmiştir.
Birinci İzmir İktisat Kongresi, tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için iktisadi bağımsızlığın da
sağlanması gerekliliğinden hareketle, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla toplanmıştır. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, “istiklâl‐i tâm için şu düstur var: Hakimiyet‐i milliye, hakimiyet‐i iktisadiye ile tarsin
edilmelidir… Siyasî ve askerî muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zeferle tetviç edilemezse
semere‐i netice payidar olamaz.” sözleriyle bu durumu vurgulamıştır (Koç, 2009: 3).
Kongrede alınan kararlar iktisadi nitelikte olmakla birlikte çalışmada da vurgulandığı üzere iktisadi
kararların etkin şekilde uygulanabilmesi, etkin hukuki düzenlemelerle mümkün olabilmiştir. Kongrede kabul
edilen kararların uygulanabilmesi için hukuki ve idari tedbirler alınmıştır. Kongrenin ardından kabul edilen
Hafta Tatili Hakkında Kanun, Teşvik-i Sanayi Kanunu, 808 Sayılı Borçlar Kanunu, 3008 Sayılı İş Kanunu
gibi düzenlemelerde, doğrudan ya da dolaylı olarak kongrenin çalışma hayatına yönelik kararlarına ilişkin
maddelere yer verildiği görülmüştür.
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Dönemin koşulları göz önüne alındığında kongrede kabul edilen kararların ülkenin vizyonu açısından
büyük önem arz ettiği, tam bağımsız iktisadi yapının oluşturulabilmesi ve Türk vatandaşlarının yabancı
etkilerden korunması için önemli tedbirlerin alındığı anlaşılmaktadır. Bu açıdan kongrenin çalışma hayatına
olumlu yansımalarının bulunduğu açıktır.
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Prof. Dr. Zeki KODAY; Dr. Emrah POLAT
ARDAHAN MERKEZ İLÇESİ’NDE NÜFUSUN DAĞILIŞI ve YOĞUNLUĞU
DISTRIBUTION and DENSITY OF POPULTIN ARDAHAN CENTRAL DISTRICT

ÖZ
Bu çalışmada amaç, sahadaki nüfus dağılışı ve yoğunluğunun belirlenmesidir. Araştırmada yerinde
gözlem, anket, mülakat yöntemleri uygulanmıştır. Ardahan Merkez İlçe, Doğu Anadolu Bölgesi’nin ErzurumKars Bölümü’nde yer almaktadır. Ortalama yükseltisi 1820 m. olan Ardahan Merkez İlçe’de 62 köy
yerleşmesi ve bağlıları ile birlikte 7 mahalle yerleşmesi bulunmaktadır. Çalışma sahası yaklaşık 1465 km 2
olup, plato karakterinde morfolojik bir yapıya sahip olan araziler genelde engebeli bir yapıya sahiptir.
Cumhuriyetin kuruluşundan 1926 yılına kadar il statüsünde olan Ardahan, 1926’da çıkarılan iller kanunu ile
Kars’a bağlı bir ilçe olmuştur. 5 ilçenin bağlı olduğu Ardahan Merkez İlçe 1992 yılında tekrar il olmuştur.
2017 yılı TÜİK verilerine göre 41.758 nüfusa sahip olan ilçede kilometrekareye 28.5 kişi düşmektedir.
Sonuç olarak, kırsal kalkınma için coğrafi planlama çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler sahanın
gelişmesi için yol gösterecektir. Özellikle devlet politikası olarak uygulanacak kırsal kalkınma, bu gibi coğrafi
araştırmalar neticesinde zenginlik kazanacaktır. Bu da özellikle tarım, hayvancılık ve turizmin daha iyi
şartlarda ve daha modern şekilde yapılması ile sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ardahan, nüfus, yoğunluk.

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the population distribution and density in the field.
Observation in place, questionare and interview methods were in the study. The central district of Ardahan is
in the Erzurum-Kars of the Eastern Anatolia Region. Central District of Ardahan with average altitude has
62 villages and 7 neighborhoods with extensions. The working site is 1465 siqurare kilometers and the lands
with morphological plato structure are generally hubbbly. Ardahan which was in the city status from the
establishment of the republic to 1926, became a district of Kars with the province law dated 1926. Ardahan
which has 5 districts became a province again in 1992.
According to the 2017 Turkish Statistical Instute data, the district has a population of 41758 and there
are 28.5 people per kilometer square. As a result, a consideration that will be carried out as a part of
geographical planning for rural development will lead the way for field expansion. Especially rural
development as state policy will improve as a result of geographical researches like this. This will be ensured
with more modern agriculture, husbandry, and tourism.
Keywords: Ardahan, populatin, density.



Bu makale, Ardahan Merkez İlçesi’nin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası adlı doktora tezinden üretiliştir.
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GİRİŞ
I. ARAŞTIRMA SAHASININ YERİ ve SINIRLARI
Araştırma sahası olarak belirlenen Ardahan Merkez ilçesi Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars
Bölümü’nde yer almaktadır. Ardahan Merkez İlçe kuzeyde Hanak (Ardahan), batıda Şavşat ve Ardanuç
(Artvin), doğuda Çıldır (Ardahan) ve Susuz (Kars), güneyde Göle (Ardahan) ilçeleri ile komşudur (Harita
1.1). Yüzölçümü yaklaşık 1465 km² kadardır. Araştırma sahası bu özellikleri ile Türkiye’nin kuzeydoğu
sınırındaki il merkezi ve önemli ulaşım güzergâhları üzerinde olup, gelişmiş yerleşim merkezlerine de uzak
kalmıştır.
Merkez İlçe güneyde Uğurlu Tepe (2430m.), Ziyaret Tepe (2441m.), B.Kuşla Tepe (2441m.), Kartal
Tepe (2521m.), Topa Tepe (2426m.), Kuzeyde Yalnızçam Dağları ile Danakıran Tepe (2589m.), Sallıçökek
Tepe (2388m.), Sazlıgüney Tepe (2322m.), Öküzyalağı Tepe (2255m.), Şahinbey Tepe (2236m.) arasında yer
alan bir depresyon sahası üzerinde bulunmaktadır. Kuzey ve güneyinde yüksek dağlık alanlar ile çevrili olan
bu depresyon sahasında ortalama yükselti 1820 m. kadardır. Kura Nehri ve kolları tarafından drene edilen bu
saha Kura Nehri havzası içinde yer almaktadır (Harita 1.2).
Araştırma sahasında Ardahan il merkezi ve 62 köy ile bunlara bağlı yayla ve mahalle yerleşmeleri
bulunmaktadır. Sahadaki morfolojik yapı ve topoğrafik faktörlerin etkisiyle sahada toplu yerleşme özellikleri
gelişmiştir. Doğal çevre özellikleri ile beşeri ve kültürel faktörler, yerleşmeleri şekillendiren en önemli
etmenler olmuştur.
Ardahan İl Merkezi Erzurum’a yaklaşık olarak 230 km, Kars’a 190 km, Artvin’e 200 km uzaklıktadır.
Ardahan 1992 yılına kadar Kars’a bağlı bir ilçe iken, 27.05 1992 tarihinde kabul edilen 3806 sayılı yasa ile şu
an 5 ilçenin bağlı olduğu bir il merkezi durumundadır303
Bu genel görünüm içerisinde Ardahan, mevcut arazi büyüklüğü ve sosyo-ekonomik potansiyeli
çerçevesinde seyrek nüfus barındıran, aynı zamanda Türkiye’nin kuzeydoğusunda önemli yol güzergâhlarında
bulunan ve en az nüfusa sahip il merkezidir.

303

Ali Özçağlar, Yönetsel Coğrafya, Nika Yayınevi, Ankara 2015, 241.
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Harita 1.1. Ardahan Merkez İlçesi’nin Lokasyon Haritası
2. NÜFUSUN DAĞILIŞI ve YOĞUNLUĞU
Bir alanda nüfus dağılışını etkileyen en önemli etkenler arasında rölyef, konum ve iklim gibi birçok
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etkeni sıralamak mümkündür304. Bu etkenlerin ise nüfusun en iyi şekilde dağılımını gösterdiği ifade edilebilir.
Bu nedenle, Ardahan Merkez İlçe’de nüfusun mekânsal dağılımını incelemek isabetli olacaktır. Merkez
İlçe’nin 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 41.758 kadardır. Sahadaki nüfusun 1975 yılında 65.605
olduğu göz önüne alındığında günümüzde nüfusun azaldığı söylenebilir. Böyle bir tablonun karşımıza
çıkmasında en önemli etken topoğrafik koşullar, büyük yerleşim merkezlerine uzaklık, ülkemizin
kuzeydoğusunda ücra bir köşede olması ve iklim koşulları olmuştur. Çalışmanın önceki kısımlarında da
denildiği üzere, araştırma sahası engebeli bir topografya ve olumsuz iklim koşullarına bağlı olduğu için, insan
hayatı açısından oldukça zor koşullar oluşturmaktadır. Bu durum sanayi faaliyetlerinin gelişmemesi ile, geçim
sıkıntısına bağlı olarak yöreden yaygın göçlere sebep olmuştur. Harita 2.3 incelendiğinde, sahadaki nüfusun
dağılışında da en önemli faktörün idari yapı ile birlikte topoğrafik koşulları olduğu dikkati çekmektedir.
Aslında ilçe nüfusunun çok seyrek ve eşitsiz bir şekilde sahaya dağılımı görülmektedir.
Araştırma sahasındaki nüfusun 21.696’sı il merkezinde 20.062'si de köylerde yaşamaktadır. Bir başka
ifade ile nüfusun % 52’si il merkezinde, % 48’i de köylerde toplanmıştır. Ardahan il merkezinin sahip olduğu
yönetim işlevi ve buna bağlı olarak da diğer yerleşmelere nazaran, hizmet işlevinin daha gelişmiş olması ile
ulaşım, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki merkeziliği nüfusun il merkezinde toplanmasında etkili olmuştur.
Ardahan Merkez İlçe’nin nüfusunun % 48’i köylerde yaşamaktadır. Köylerden yoğun bir şekilde göç
yaşanmasına rağmen Türkiye kırsal nüfus ortalamasından fazla olması sahadaki geleneksel yaşam tarzının
egemen olduğunun bir kanıtıdır. Araştırma sahasındaki köyler Kura Nehri ve onu besleyen kolların etrafında
ve tarım alanlarının bol olduğu düzlüklerde kurulmuştur.
Araştırma sahasının nüfusunun yükselti basamaklarına göre dağılışı incelendiğinde 62 yerleşmenin
45'inin 1800-1950 metre yükselti aralığında ve sadece 18’nin 1950-2140 metre yükselti aralarında bulunduğu
görülür. Toplam nüfusun % 85.5’inin 1800-1950 metre alanında bulunması ve bu yükselti frekansındaki
yerleşmelerde ortalama nüfus büyüklüğünün 787.3 kişi olması da ilçe nüfusunun çoğunlukla Ardahan
depresyonu çevresinde düz alanlarda kurulu yerleşmelerde toplandığını gösterir.
Tablo 1.1. Araştırma Sahasında Nüfusun Yükselti Basamaklarına Göre dağılımı (2017)
Yük
Orta
selti
Yerl
Yüz
Nüf
Yüz
lama Nüfus
Basamağı
eşme Sayısı desi (%)
usu
desi (%)
Büyüklüğü
(m)
35.7
787.
1800
45
71.4
85.5
31
3
- 1950
6.02
332.
1950
18
28.6
14.5
7
8
- 2140
100.
41.7
100.
657.
Topl
63
0
58
0
4
am
Kaynak: TÜİK kayıtları ile yerinde yapılan ölçme sonuçlarına göre yapılmıştır.
Herhangi bir alanda nüfusun toplanma derecesini tespit ederek karşılaştırmalar yapılabilmesi için en
fazla kullanılan yoğunluk ölçütü, birim alana göre nüfusun miktarı ya da yaygın kullanım biçimiyle km2’ye
düşen nüfus miktarı olup aritmetik nüfus yoğunluğu şeklinde ifade edilir305.
Araştırma sahasında 2017 yılı nüfusu 41.758 kişi olup aritmetik nüfus yoğunluğu ise kilometrekareye
28.5 kişidir. Aynı yıl Ardahan il ortalamasının kilometrekareye 20.1 kişi ve Türkiye ortalaması ise
kilometrekareye 102 kişi olduğu görülmektedir. Buna göre ilçede nüfus yoğunluğu, ülke ortalamalarının çok
altında ancak il ortalamasının biraz üzerinde bir değer göstermektedir.

Ali Tanoğlu, Nüfus ve Yerleşme, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No.1183 Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları,
No.45, Baha Matbaası, İstanbul 1966, 70.
305
Erol Tümertekin, Nazmiye Özgüç, Beşeri Coğrafya, İnsan-Kültür-Mekân, Çantay Kitabevi, İstanbul 2011, 321
304
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Tablo 1.2. Araştırma Sahasında Nüfus Yoğunluğunun Değişimi (1935-2017).
Aritmetik
Yıl
Nüfus
Yoğunluğu kişi/km2
1935
30.913
21.1
1940
44.622
30.4
1945
49.699
33.9
1950
54.080
36.9
1955
61.313
41.8

Nüfus

Tablo 1.2. (Devam)
1960
49.844
34.0
1965
56.560
38.0
1970
61.968
42.3
1975
66.605
44.7
1980
62.600
42.7
1985
61.372
41.9
1990
52.574
35.8
1997
43.695
29.8
2000
44.794
30.5
2007
40.828
27.8
2015
41.422
28.2
2017
41.758
28.5
Kaynak: TÜİK kayıtlarından hazırlanmıştır.
Araştırma sahası 1464.9 km2 yüzölçümü306 ve ekonomik yapısı ile Türkiye geneline göre seyrek
nüfuslu olarak kabul edilebilir. Bölgede 1980 yılından itibaren yaşanan göç nüfus yoğunluğunu da çok ciddi
bir şekilde etkilemiştir. 1975 yılında 44.7 olan nüfus yoğunluğu 2017 yılında 28.5’e düşmüştür. O dönemde
Türkiye ortalamasına yakın olan nüfus yoğunluğu (51.9), 2017 yılında Türkiye ortalamasının neredeyse dörtte
biri kadardır. Bu verilere dayanarak Ardahan Merkez İlçede yüzölçümüne oranla oldukça seyrek bir nüfus
varlığından bahsetmek mümkündür.

Tapu kadastro verilerine göre 1460 km2 olup yaklaşık 55 km2 civarında bir tampon bölge veya kadastral boşluk bulunmaktadır.
Bu da eklendiğinde veriler hemen hemen aynı gelmektedir.
306
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Aritmetik Nüfus Yoğunluğu
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 2007 2015 2017

Şekil 1.1. Araştırma Sahasında Nüfus Yoğunluğunun Değişimi
Ardahan Merkez İlçe’de aritmetik nüfus yoğunluğunun sayım dönemlerine göre dağılımı
incelendiğinde, 1935-2017 devresinde yaklaşık 1/4 oranında bir büyüme olduğu görülür (Tablo 2.24). Söz
konusu büyüme 1955-60 devresi hariç, 1975 devresine kadar devam etmiştir. 1975 yılından 2007 yılına kadar
da sürekli düşüş görülmektedir. Sadece 2000 yılında belediyelerin hazineden daha fazla pay almak için nüfusu
fazla gösterdiği bilinmektedir. 2007-2017 devresinde ise çok az miktarda bir artış söz konusudur. Daha önce
de belirtildiği gibi, idari değişiklikler ve sayım sistemindeki farklılaşmalar ile ilişkilendirilen bu düşüşler,
aritmetik nüfus yoğunluklarında da azalmalara neden olmuştur.
Sahada nüfus yoğunluğu değerlerinin tarihsel değişimi de özellikle 1975 yılından sonra belirgin bir
azalış eğilimi göstermektedir. Nüfus artış süreçlerine paralel gelişen bu eğilim sonucunda, ilçe aritmetik nüfus
yoğunluğunun 1975’de 44.7, 1980'de 42.7, 1990'da 35.8, 2000'de 30.5, ve 2017 yılında km2’ye 28.5 kişi
seviyesinde olduğu görülmektedir.
Araştırma sahasında, ekonomik gelişmişlik ile nüfus arasında doğru veya ters bir bağlantı
bulunmamaktadır. Sahadaki köy yerleşmelerinin en yoğun olduğu nüfus grubu büyüklüğü grubu 100-499 kişi
grubudur. Bu grupta yer alan 46 köyde toplam 12.295 kişi yaşamakta ve bu da ilçede köy nüfusunun yarıdan
fazlasını oluşturmaktadır. En yoğun ikinci nüfus büyüklüğü grubu 500-999 olup, ilçede nüfusu bu frekansta
yer alan 10 köy bulunmaktadır. En düşük nüfus büyüklüğü grubu olan 0-99 grubunda ise 5 köy bulunmaktadır
(Derindere, Edegül, Güzelyurt, Kıraç, Uzunova).
Tablo 1.3. Araştırma Sahasındaki Yerleşmelerin Nüfus Büyüklüklerine Göre Dağılımı (2017).
Nüfus
Yüzdes
Yüzdes
Yerleş
Topla
Büyüklüğü
i
i
me Sayısı
m Nüfus
Kişi
(%)
(%)
5
8.1
284
1.4
0- 99
46
74.2
12.295
61.3
99-499
50010
16.1
6.436
32.1
999
1
1.6
1.047
5.2
1000+
Topla
62
100
20.062
100
m
Kaynak: TÜİK ADNKS sonuçlarından hazırlanmıştır.
Nüfus büyüklüğü 1000’in üzerinde yer alan bir köy yerleşmesinde (Tunçoluk) 1047 kişi yaşamakta ve
bu da toplam köy nüfusunun % 5.2’sini oluşturmaktadır (Şekil 1.2). Bu dağılımı itibariyle ilçede 100-999
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nüfus büyüklüğü grubunda 56 köy yerleşmesi yer almakta ve burada tüm köy yerleşmelerinin % 90.3’ünü,
toplam köy nüfusunun ise % 88.4’ünü oluşturarak ve en önemli yığılımın olduğu nüfus grubu büyüklüğünü
ortaya çıkarmaktadır.
%1,4

%5,2

0- 99
99-499

%32,1

500-999

%61,3

1000+

Şekil 1.2. Araştırma Sahasındaki Yerleşmelerin Nüfus Büyüklüklerine Göre Dağılımı (2017).
Araştırma sahasında, aritmetik nüfus yoğunluğunun yerleşmeler bazındaki dağılımı ve tarımsal nüfus
yoğunlukları da dağılışları itibarıyla incelenmesi gereken diğer önemli verilerdir. Bilindiği gibi, tarımsal
karakterli kırsal yerleşmelerde fizyolojik nüfus yoğunluğu ve tarımsal nüfus yoğunluğu aynı ortalamaları
göstermektedir307.
Ardahan Merkez İlçe’de aritmetik nüfus yoğunluğu, 2017 yılı için 28.5 kişidir. Aynı yıl bu değerlerin
yerleşmelere göre dağılımı önemli yığılımlar göstermektedir (Tablo 1.4). Merkez ilçede en yüksek aritmetik
nüfus yoğunlukları Ardahan şehrinde görülmektedir. Merkez ilçede aritmetik nüfus yoğunluğunun en yüksek
olduğu yerleşme km2’ye 65 kişi ile Ardahan şehridir (Tablo 1.4).
Merkez ilçede Ardahan şehri dışında kalan yerleşmelerden Nebioğlu köyünde ise aritmetik nüfus
yoğunluğunun 50'nin üzerinde olduğu görülmektedir. Adı geçen bu yerleşmelerin dışında aritmetik nüfus
yoğunluğu 40-50 arasında olan 5 yerleşme (Aşağı Kurtoğlu, Dedegül, Otbiçen, Yukarı Kurtoğlu ve Lehimli),
30-40 arasında 3 yerleşme (Meşedibi, Samanbeyli, Tazeköy), 20-30 arasında 11 yerleşme (Çalabaş,
Çamıçatak, Dağcı, Edegül, Hacıali, Kazlıköy, Köprücük, Ömerağa, Sugöze, Sulakyurt, Taşlıdere,), 10-20
arasında 29 yerleşme ve onun altında ise 13 yerleşme yer almaktadır. Bu dağılımı itibariyle 28.5 kişilik ilçe
ortalamasının üzerinde nüfus yoğunluğuna sahip 16 yerleşme (% 25.4), bu ortalamadan daha düşük değerler
gösteren 47 yerleşme (% 74.6) olduğu görülmektedir (Tablo 1.4).
Araştırma sahasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu yerleşme Ardahan il merkezidir. Bu
durumu il merkezi olması ve onun getirmiş olduğu bazı avantajlarla açıklamak mümkündür. Belediye
hizmetlerinin varlığı, idari, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki kolaylıklar vb. çekicilikler şehir merkezinin sık
nüfuslanmasına sebep olmuştur. Merkez ilçede nüfus yoğunluğunun en düşük değerlerde yer aldığı Çeğilli (4
kişi), Ardıçdere (6 kişi) ve Derindere (6 kişi) köyleridir. Sahanın batısında 1940 metre (Çeğilli),
kuzeybatısında 1830 metre (Derindere) ve batısında 1900 metre (Ardıçdere) yükseltilerinde yer alan bu
köylerin yüzölçümlerine oranla az nüfuslandıkları görülür (Tablo 1.4).
Kırsal nüfus toplamı ile tarım arazileri arasındaki oranlamaya dayalı bir yoğunluk türü olan tarımsal
nüfus yoğunluğu da merkez ilçedeki bir takım yığılımlar açısından önemlidir308. Merkez ilçe ortalaması 109
olan tarımsal nüfus yoğunluğu, yerleşmelere göre değerlendirildiğinde de önemli farklılıklar göstermektedir.
Halil Koca, Düziçi İlçesi’nin Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi Yayınları, No.899, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları
No.111, Araştırma Serisi No.46, Erzurum 2000, 104.
308
Hayati Doğanay, Türkiye Beşeri Coğrafyası, (Genişletilmiş 4.Baskı)., Pegem Akademi Yayınevi, Ankara 2014, 216.
307
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Sahada tarımsal yoğunluğun en yüksek olduğu yerleşmeler, Ardahan şehir merkezi (878 kişi) ile Kazlıköy
(199 kişi), Yokuşdibi (189 kişi) ve Yalnızçam Hasköy (163 kişi) köyleridir. Merkez ilçede tarımsal nüfus
yoğunluğunun en düşük olduğu yerleşmeler ise A. Kurtoğlu (6 kişi), Ardıçder (8 kişi), Altaş (8 kişi) ve
Güzelyurt (14 kişi) köyleridir. Söz konusu dağılım itibarıyla ilçede 63 yerleşmenin 9'unda (% 14.2) ilçe
ortalamalarının üzerinde ve 54’ünde (% 85.8) ise ilçe ortalamalarının altında tarımsal nüfus yoğunlukları
görülmektedir.
Tablo 2.26’dan da anlaşılacağı üzere sahada tarımsal nüfus yoğunlukları 6 ile 878 arasında çok çeşitli
ortalamalarla dengesiz bir dağılış göstermiştir. Söz konusu ortalamalardaki en önemli yığılım ise 49
yerleşmede (% 77.7) 30-100 arasında olmaktadır. Merkez ilçe genelinde oldukça eşitsiz bir dağılım sergilediği
görülen tarımsal nüfus yoğunluklarının yerleşmeleri mevcut nüfusları ile tarım arazileri arasındaki
dengesizlikler nedeniyle bu şekilde bir dağılım gösterdiği ifade edilebilir.
Araştırma sahasında nüfusun dağılışı ve yoğunlukları bir bütün olarak değerlendirdiğinde, sahada
nüfusun daha çok şehirde ve düz alanlardaki köylerde yani yükseltinin nispeten biraz daha az olduğu köylerde
toplandığı, bu yerleşmelere nazaran yükseltinin biraz daha az fazla olduğu köylerde daha seyrek nüfus olduğu
görülmektedir. Bu durumda sahada nüfusun mekânsal dağılımında en etkili faktörün yükselti olduğunu
göstermektedir. Yerleşmelerin çok büyük çoğunlukla 1800-1950 metre yükseltileri arasında yoğunluk
kazandığı (% 71.4) ilçede, sahadaki toplam nüfusun çok büyük bir kısmını (% 85.5) barındırmaktadır.
Yerleşmelerin dağılışı bakımından önemli eşitsizlikler görülmekle birlikte sahada 2017 yılı için aritmetik
nüfus yoğunluğu 28.5 kişi, tarımsal nüfus yoğunluğu ise 110 kişilik ortalamalar göstermektedir.
Tablo 1.4. Araştırma Sahasında Aritmetik ve Tarımsal Nüfus Yoğunlukları ( 2017).
Yüz
Aritmeti
Tarı
Tarımsa
Yerleşmeni
Nüfu
Ölçümü
k
Nüfus m
Alanı l
Nüfus
n Adı
s
(Km2)
Yoğunluğu
(Km2)
Yoğunluğu
100
6,7
15
4,4
23
Açıkyazı
12,
211
16
5,7
37
Ağzıpek
8
13,
229
16
6,5
35
Akyaka
9
35,
280
8
9,1
31
Alagöz
0
128
9,5
13
1,6
8
Altaş
23,
136
6
1,8
8
Ardıçdere
9
227
5,4
42
4,1
6
A.Kurtoğlu
71,
992
14
34
29.2
Bağdaşan
9
19,
138
7
3,9
35
Balıkçılar
2
36,
524
14
9,8
53
Bayramoğlu
5
23,
400
17
10,8
37
Beşiktaş
2
24,
354
14
5,5
64
Binbaşar
5
28,
187
7
7,1
26
B.Sütlüce
0
22,
315
14
9,4
34
Çağlayık
8
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Çalabaş

316

Çamlıçatak

893

Çataldere

289

Çatalköprü

269

Çeğilli

103

Çetinsu

315

Çimenkaya

126

Tablo 1.4. (Devam)
Çobanlı
Dağcı
Dağevi
Dedegül
Değirmenli
Derindere
Edegül
Gölgeli
Güzçimeni
Güzelyurt
Hacıali
Hç. Hasköy
Kartalpınar
Kazlıköy
Kıraç
Kocaköy
Köprücük
K.Sütlüce
Lehimli
Meşedibi
Nebioğlu
Ortageçit
Otbiçen
Ovapınar
Ölçek
Ömerağa
Samanbeyli
Sarıyamaç
Sugöze
Sulakyurt
Taşlıdere
Tazeköy

170
598
165
172
203
59
89
243
142
84
573
684
272
139
23
170
226
357
491
513
640
223
223
271
645
183
451
107
292
939
470
428

11,
0
34,
9
38,
5
28,
2
28,
6
37,
8
10,
0

9,4
20,9
20,1
4,2
24,1
9,2
3,1
13,1
8,6
17,7
19,1
37,5
26,7
5,4
1,7
9,8
9,1
23,0
10,5
15,4
9,9
21,3
5,6
19,4
45,9
6,1
13,1
6,4
13,3
37,2
17,5
12,3

29

8,1

39

26

12,6

71

8

6,1

47

10

5,9

46

4

1,5

69

8

4,3

73

13

2,8

45

18
29
8
41
8
6
29
19
17
5
30
18
10
26
16
17
25
16
47
33
65
10
40
14
14
30
34
17
22
25
27
35
321

5,7
11,6
1,6
6,2
2,9
1,2
1,5
4,7
2,5
5,8
9,5
11,7
7,8
0,7
0,7
2,5
5,1
6,3
7,3
6,7
7,9
7,1
3,5
3,5
11,5
4,2
4,5
7
3,2
12,7
54
2,9

30
52
103
28
70
49
59
52
57
14
60
58
35
199
33
68
44
57
67
77
81
31
64
77
56
44
100
153
91
74
87
148
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495
39,3
13
6,7
74
Tepeler
244
15,5
16
8,1
30
Tepesuyu
1.047
65,0
16
26,4
40
Tunçoluk
29
3,6
8
9
32
Uzunova
420
42,4
10
6,7
63
Yalnızçam
310
35,4
9
1,9
163
YÇ. Hasköy
177
10,5
17
2,2
80
Yaylacık
132
8,6
15
7
189
Yokuşdibi
484
10,7
45
6,7
72
Y.Kurtoğlu
21.696
338
650
24,7
878*
Ardahan
41.758
1468,8
28.5
379,1
110
Toplam
Kaynak: İl Tapu Kadastro Müdürlüğü Kayıtları, ADNKS Sonuçları ve İlçe Tarım Müdürlüğü
Verilerinden Hesaplanmıştır.
*Ardahan il merkezinde, Atatürk ve İnönü Mahalleleri’nde yerinde yapılan gözlem ve mülakatlarda
tespit edildiğine göre, tarımla uğraşan nüfus yoktur. Buna karşılık Halilefendi, Kaptanpaşa, Karagöl, Yeni
Mahalle ve daha sonra merkeze bağlanıp mahalle olan Gürçayır köyünde tarımla uğraşan nüfus
bulunmaktadır. Bu 5 mahalle hesaba katılarak yapılan hesaplamadır. Ayrıca Ardahan il merkezini bir şehir
olduğu düşünülecek olursa bu rakam yine de yüksektir.
**Araştırma sahasındaki yerleşmeleri yüzölçümleri İl Tapu Kadastro Müdürlüğü kayıtları esas
alınarak Netcad 5.0 programında hesaplanmış ve ilgili tablolara aktarılmıştır.
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Harita 1.2. Ardahan Merkez İlçesi’nin Nüfus Yoğunluk Haritası
SONUÇ
Ardahan Merkez İlçe Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde yer almaktadır. Ortalama
yükseltisi 1820 m. olan Ardahan Merkez İlçe’de 62 köy yerleşmesi ve eklentileri ile birlikte 7 mahalle
yerleşmesi bulunmaktadır. Çalışma sahası yaklaşık 1465 km2 olup, plato karakterinde morfolojik bir yapıya
sahip olan araziler genelde engebeli bir yapıya sahiptir. Ardahan Merkez İlçesi çok sert karasal iklim
özelliklerine sahiptir. Yaklaşık 3.8 0C sıcaklık ortalaması ile Türkiye’nin en soğuk il merkezi olma özelliğine
sahiptir. Yağışın en fazla yaz mevsiminde görüldüğü Ardahan’da yıllık ortalama 552 mm. yağış düşmektedir.
Bitki örtüsünün genel olarak bozkır ve uzun boylu çayır otlarından oluştuğu sahada, yer yer geniş alanlarda
sarıçam ormanlarına da rastlanmaktadır.
Cumhuriyet kuruluşundan 1926 yılına kadar il statüsünde olan Ardahan, 1926’da çıkarılan iller kanunu
ile Kars’a bağlı bir ilçe olmuştur. 5 ilçenin bağlı olduğu Ardahan Merkez İlçe 1992 yılında tekrar il olmuştur.
2017 yılı TÜİK verilerine göre 41.758 nüfusa sahip olan ilçe nüfusunun, 21.696’sı il merkezinde, 20.062’si
köylerde yaşamaktadır. Araştırma sahasında 2017 yılı nüfusu 41.758 kişi olup aritmetik nüfus yoğunluğu ise
kilometrekareye 28.5 kişidir. Aynı yıl Ardahan il ortalamasının kilometrekareye 20.1 kişi ve Türkiye
ortalaması ise kilometrekareye 102 kişi olduğu görülmektedir. Buna göre ilçede nüfus yoğunluğu, ülke
ortalamalarının çok altında ancak il ortalamasının biraz üzerinde bir değer göstermektedir. Araştırma
sahasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu yerleşme Ardahan il merkezidir. Bu durumu il merkezi
olması ve onun getirmiş olduğu bazı avantajlarla açıklamak mümkündür. Belediye hizmetlerinin varlığı, idari,
eğitim ve sağlık hizmetlerindeki kolaylıklar vb. çekicilikler şehir merkezinin sık nüfuslanmasına sebep
olmuştur.
Araştırma sahasında nüfusun dağılışı ve yoğunlukları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sahada
nüfusun daha çok şehirde ve düz alanlardaki köylerde yani yükseltinin nispeten biraz daha az olduğu köylerde
toplandığı, bu yerleşmelere nazaran yükseltinin biraz daha fazla olduğu köylerde daha seyrek nüfus olduğu
görülmektedir. Bu durumda sahada nüfusun mekânsal dağılımında en etkili faktörün yükselti olduğunu
göstermektedir. Yerleşmelerin çok büyük çoğunlukla 1800-1950 metre yükseltileri arasında yoğunluk
kazandığı (% 71.4) ilçede, sahadaki toplam nüfusun çok büyük bir kısmını (% 85.5) barındırmaktadır.
Yerleşmelerin dağılışı bakımından önemli eşitsizlikler görülmekle birlikte sahada 2017 yılı için aritmetik
nüfus yoğunluğu 28.5 kişi, tarımsal nüfus yoğunluğu ise 110 kişilik ortalamalar göstermektedir.
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(34)
Osman Ferda BEYTEKİN; Ahmet BURAK
ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL DENETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN METAFORİK
ALGILARININ İNCELENMESİ
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TEACHERS REGARDING INSTRUCTIONAL
SUPERVISION

ÖZ
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin metaforik
algılarını belirlemektir. Yarı yapılandırılmış form ile öğretmenlerin demografik özellikleri incelenmiş ve
araştırma örneklemindeki çalışma grubuna “Öğretimsel denetim uygulamaları … benzer çünkü ...” ve
“Öğretimsel denetim uygulamaları sırasında kendimi … benzetirim çünkü …” cümleleri yöneltilmiş ve
boşlukların doldurulması istenmiştir. Araştırma bulgularına göre ortaokul öğretmenlerinin çoğunluğunun
öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin olumsuz algıya sahip olduğu görülmüştür. Öğretmenler öğretimsel
denetim uygulamalarına ilişkin olumsuz algının gerekçesi olarak kontrole dayalı uygulandığını ve otoritenin
baskın olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretimsel denetim uygulamalarını olumlu algılayan öğretmenler ise; öğretimsel denetim
uygulamalarının gelişimin ve işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Olumlu algıya
sahip öğretmenlerin büyük çoğunluğu öğretimsel denetim sırasında gelişim sağladıklarını belirtmekte, ayrıca
kendilerini okulun faydalı bir parçası olarak gördüklerini belirtmektedirler. Öğretimsel denetimde kendisine
ilişkin olumsuz algıya sahip olan öğretmenler ise bilgi, beceri ve deneyimlerinin okul yönetimi tarafından yok
sayılarak öğretimsel denetim yapıldığı vurgulamakta ve kendilerini boş ve değersiz bir varlık olarak
hissettikleri belirtmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Öğretimsel denetim, metaphor, öğretmen.
JEL Kodu: M12.

ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the metaphorical perceptions of teachers about
instructional supervision. An open-ended questionnaire was developed to reveal the opinions of the teachers
participating in the research in order to gather data for the research. Teachers were asked to complete
following sentences; “Instructional supervision implementations are similar to ... because ...” and “I feel
myself like ...during the instructional practices; because...”. According to the findings of the research, it is
seen that the majority of secondary school teachers have negative perception about instructional control
practices.
The teachers stated that the control is applied based on the negative perception about the instructional
control practices and that the authority is dominant. Teachers who perceive instructional control practices
positively; instructional supervision practices contributed to the development and cooperation. The majority
of teachers with positive perceptions stated that they achieved improvement during the instructional
supervision and also considered themselves as a useful part of the school. Teachers who have negative
perceptions in instructional control emphasize that their knowledge, skills and experiences are being ignored
by the school administration and they feel that they feel empty and worthless.
Key words: Instructional supervision, metaphor, teacher.
JEL Code: M12.
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GİRİŞ
Örgütsel etkililiğin ve verimliliğin devam etmesi için denetim vazgeçilmez bir süreçtir. Bilginin
üretiminde ve teknolojide meydana gelen hızlı değişmeler tüm örgütler gibi eğitim örgütlerini de
etkilemektedir. Denetim eğitim sistemi için hayati bir önem taşımaktadır. Yapısal sorunların çözümlenebildiği
ve bu sorunların en aza indirgenebildiği ölçüde denetim etkili ve verimli olabilir (Kayıkçı, 2005). Eğitim
örgütlerinde etkililiği sağlama ve sürdürmeye yönelik denetimin rehberlik ve geliştiricilik yanı önem
kazanmaktadır (Kaya, 1993).
Geleneksel eğitim denetiminde kontrol ve değerlendirme süreçleri ön plandayken, çağdaş eğitim
anlayışıyla birlikte rehberlik ve geliştirme süreçleri de eğitim denetimine dâhil olmuştur. İnceleme, irdeleme,
kontrol etme olarak anlamlandıran geleneksel denetim anlayışı çağdaş denetim yaklaşımıyla birlikte rehberlik
süreçlerinin öne çıktığı bir durum olmuştur. Taymaz (2010) denetim kavramını; yapılan çalışmaları
denetlemek ve değerlendirmek, daha verimli hale getirilmelerini sağlamak için ilgililere önerilerde bulunmak,
kurumlardaki personele çalışmalarında ve personelin yetişmesinde rehberlik yoluyla yardımda bulunmak gibi
geniş bir hizmet alanı olarak tanımlamaktadır. Glickman (1990) ise eğitim denetimi kavramını öğretmene
yapılan doğrudan yardım, programın, eğitimcilerin, grupların geliştirilmesi yoluyla öğretimi geliştiren bir okul
işlevi olarak tanımlamıştır. Neagley ve Evans (1980) ise eğitim denetimini; öğretimi, öğrenmeyi, müfredatı
ve ilgili bütün herkesi geliştirmek için tasarlanan pozitif, dinamik ve demokratik eylemlerdir, şeklinde
belirtmiştir. Gall ve Acheson (2010) eğitimde denetimin temel amacı olarak öğretmenlere geri bildirim verme,
öğretim problemlerini çözme, öğretmenlere öğretim becerilerini geliştirmede yardım etme ve öğretmen
performansını değerlendirmeyi vurgulamaktadır.
Değişimin çok hızlı olduğu günümüzde, emsalleriyle rekabet edebilecek insan gücünün
yetiştirilmesinde baş mimar olarak kabul edilen öğretmenlerin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi
genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon bilgilerinin hizmet süresince geliştirilmesi ve yenilenmesiyle
mümkündür (Doğan, 2011). Öğretmenlerin kendilerine biçilen rolleri gerçekleştirebilmeleri için süreç
içerisindeki hedeflerden sapmaları ve zorlukları belirleyerek, bunların giderilmesini sağlayabilecek bilimsel
ölçme yöntemleri ve denetimi ile kullanabilmeleri gereklidir. Öğretmenin ders esnasında veya kurum
içerindeki eğitim etkinlikleri sırasında denetlenmesine ders denetimi denir. Ders denetimi, bir öğretim
kurumunda, öğretici olarak görev alan öğretmenlerin öğretim ve eğitim etkinliklerindeki çalışmaların
gözlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesidir (Taymaz, 2010). Öğrencilerin iyi insan, iyi vatandaş ve iyi
bir meslek sahibi olarak yetiştirilmesinde en etkili rol öğretmene düşmektedir (MEB, 2003). Öğretmen
denetimindeki temel amaç, öğretmene liderlik yaparak öğretmenin sınıf içindeki davranışlarını olumlu
biçimde etkilemek, öğretimle ilgili materyal ve yöntemleri seçme, değerlendirme ve kullanmada ona yardımcı
olmak ve böylece öğretimi iyileştirmedir (Şişman, 2011).
Eğitim- öğretim etkinliklerinde istenilen amaca ulaşmada çağdaş denetimin büyük önemi vardır.
Çağdaş denetim, öğrenmeyi ve öğretmeyi etkileyen tüm öğelerin birlikte ele alınarak, faaliyetlerin amaçlara
uygunluğu açısından izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması sürecidir (MEB, 2014). Yıllar içerisinde
denetimin yönetim kuramlarına paralel olarak geliştiği görülmektedir. Kliniksel denetim, öğretimsel denetim,
sanatsal denetim, farklılaştırılmış denetim, gelişimsel denetim gibi etkililiğin ve verimliliğin sağlanmasında
çağdaş denetim yaklaşımları öne çıkmaktadır. Bu denetim yaklaşımlarından biri olan öğretimsel denetim,
öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Öğretimsel denetim, profesyonel
bir anlayış ve olumlu bir tutum içinde öğretim sürecinde ortaya çıkan sorunların tanımlanması ve
çözümlenmesi yolu ile öğretmenlerin sürekli mesleki gelişmelerine katkıda bulunur (Fırıncıoğulları, 2014).
Öğretimsel denetimde denetçiler, öğretmen ve öğrencilerin etkili bir şekilde gelişimlerinden sorumludurlar
(Glanz, Shulman ve Sullivan, 2007). Sürekli gelişime açık olan ve öğretimin amaçlarının en üst düzeyde
gerçekleşmesini sağlamada “pusula” görevi gören öğretimsel denetim (Erdem, 2006), öğretim sürecinin
geliştirilip iyileştirilmesini sağlayarak öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağlar (Memduhoğlu ve Zengin,
2012).
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Öğretmenler üniversitede gördükleri teorik ağırlıklı eğitimin uygulamasını sınıflarında daha çok
deneme yanılma yoluyla öğretim becerilerini kendi deneyimleriyle ve gayretleriyle geliştirmeye çalışmakta
bu konuda yeterli hizmet içi eğitim alamamaktadır (Budak ve Demirel, 2003). 24.05.2014 tarihinde yürürlüğe
giren “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları
Yönetmeliği”nin 59. Maddesinde müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkilerinde “652 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 17’nci maddesinde belirtilen görevleri yapar” ifadesi geçmektedir. 652 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesinde ise maarif müfettişlerinin öğretmen teftişi görevinden söz
edilmemiştir. Kurum denetimi yine müfettişler tarafından yapılmaya devam edecek ama müfettişler gerekli
gördüğü durumlar dışında düzenli olarak ders denetimi yapmayacaktır. Bu durum okul müdürlerinin eskiden
beri var olan ders denetimi görevinin önemini daha da artırmıştır. Öğrenci başarısını iyileştirmeye aracılık
eden denetim sürecinin özellikle sınıf içindeki denetimi kaçınılmaz görülmüştür (Aydın, 2014). Sınıf içindeki
etkinliklerin denetimi ders denetimi ile mümkün olmaktadır. Öğretimsel denetim de sınıf ortamında öğretme
ve öğrenme çalışmalarının tümünü kapsayan ve bu sürecin geliştirilmesi, etkili kılınması için yapılan, planlı
ve programlı eylemler bütünüdür (Fırıncıoğulları, 2014). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de katkıda
bulunmayı amaç edinen öğretimsel denetim anlayışı bu sayede öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim almalarına
katkı sağlamaktadır. Öğretimsel denetim okuldaki tüm unsurları ve etkinlikleri aynı amaç doğrultusunda
birleştiren bir yapıştırıcıdır (Glickman, 1990).
Öğretimsel denetim görevinin tamamen okul müdürüne bırakılması çeşitli tartışmalara sebep
olmuştur. Yeşil ve Kış (2015), okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin öğretmen görüşlerini inceleyen
çalışmalarında ders denetimlerinin öğretmenlerin eksiklerini görmesi yönünde katkı sunduğunu
saptamışlardır. Şanlı, Altun ve Tan (2015) ise okul müdürleriyle yaptığı çalışmada, okul müdürlerinin
denetmenlik yapmak için yeterli bilgi ve birikime ve ders denetimi yapabilmeleri için yeterli mevzuat bilgisine
sahip olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, aynı çalışmada okul müdürlerinin aynı kurumda çalışan
öğretmenleri denetlemeleri etik olarak uygun bulunmamış, ders denetiminin okul dışından ve tarafsız kişiler
tarafından yapılmasının gerekliliği belirtilmiştir. Bunlara ek olarak öğretmenleri, eğitim yönetimi ve denetimi
alanında yüksek lisans yapmış daha tecrübeli ve daha yeterli kişilerin denetlemesinin daha doğru olacağı da
çıkan bir başka sonuçtur. Göktaş (2008), Kılıç (2013), Uyar (2015) ‘in yaptığı çalışmalarda da Şanlı, Altun
ve Tan (2015)’in bulgularına benzer sonuçlar çıkmıştır. Schulman, Sullivan ve Glanz (2008) öğretimsel
denetimin etkilerine ilişkin yaptıkları araştırmada, katılımcıların büyük çoğunluğu, okul sistemindeki denetim
rolünü, değerlendirici olarak algılamakta; okul müdürünün denetimsel rolünü de öğretmen performansını
gözleyici ve değerleyici olarak belirtmektedirler. Ders denetimi aracılığıyla öğretmenlerin gelişimini amaç
edinen öğretimsel denetimde, denetlenen (öğretmen) ve denetim yapan (okul müdürü) arasındaki ilişkinin
belirlenmesi öğretimsel denetimin etkililiği ve verimliliğine fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Eğitimde
başarı ve verimi etkileyen birçok unsur bulunmakla beraber, bunların en önemlilerinden birisi de
öğretmenlerdir (Alkan, 2003).
Öğrencileriyle etkileşim hâlinde, milli eğitim, okul ve ders amaçlarını göz önünde bulundurarak
öğrenci davranışlarını şekillendirmekle sorumluluğu olan öğretmenlerin (Akgöl, 1994), öğretimsel denetim
sürecine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak için zihinlerinde oluşturdukları şemalar ve imgeler kullanabilir.
Zihinsel imgeleri açığa çıkarmak için genellikle araştırmacılar tarafından metafor analizleri kullanılmaktadır
(Polat, Apak ve Akdağ, 2013). Metaforlar, bir kavramın bireyler tarafından nasıl algılandığı ile ilgili fikir
sahibi olmaya yardımcıdır (Cerit, 2008; Girmen, 2007; Gürbüzoğlu-Yalmancı ve Aydın, 2013). Metafor, bir
kelime, bir deyim veya bir kavramın, farklı ama benzer bir nesne veya eyleme dönüştürülmesi olarak
tanımlanmaktadır (Merriam- Webster, 2017). Metaforlar, söylenmek isteneni az sözcük kullanarak, daha
vurgulu bir biçimde ifade etmeyi kolaylaştırırken aynı zamanda bireyi yaratıcı düşünmeye, hayal kurmaya,
kendi yaşantısı içinde anlamlandırmaya yönlendirmektedir (Tompkins ve Lawley, 2002). Metafor analizleri
eğitim araştırmalarında ihtiyaçların belirlenip anlamlandırılmasında yardımcı olmaktadır (Çelikten, 2006).
Alan yazın incelendiğinde eğitim denetimine yönelik çeşitli metafor çalışmaları bulunduğu
görülmektedir (Boydak-Özan ve Şener, 2015; Cerit, Ateş ve Kadıoğlu, 2016; Çelik, 2006; Döş, 2010; Karan,
2010; Köroğlu ve Oğuz, 2011; Memduhoğlu ve Mazlum,2014; Tekin ve Yılmaz, 2012; Töremen ve Döş,
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2009). Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin algılarını ve
öğretimsel denetim uygulamaları sırasında kendilerini nasıl gördüklerini metaforlar yoluyla belirlemektir.
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Öğretmenlerin, öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin metaforik algılarını belirlemek amacıyla
nitel araştırma modellerinden olgubilim (fenomonoloji) deseni kullanılmıştır. Fenomenoloji, bireylerin olgu
ve olaylara ilişkin tecrübelerini nasıl anlamlandırdıklarını ve bu anlamları başkalarıyla nasıl paylaştıklarını
anlamaya çalışan bir desendir (Merriam, 2013; Patton, 2014). Araştırma konusu ile ilgili olay ve olguyu birebir
deneyimleyen ve bunları betimleyebilecek bireyler olgu bilim araştırmalarında veri toplamada seçilmeye
çalışılmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2011). Metaforların nitel veri toplama aracı olabileceği ve onları
güçlü ve zengin bulgular elde etmede kullanılabileceği belirtilmektedir (Patton, 2014; Yıldırım ve Şimşek,
2013). Metaforlar, sosyal olguları anlamada hem betimleme hem de karşılaştırma araçları olarak
kullanılabilmektedir (Silman ve Şimşek, 2006).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İzmir İli Bornova ilçesinde görev
yapmakta olan 200 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler kolay ulaşılabilir
örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi; maliyetin az olması, araştırmacıya
tanıdık bir katılımcı grubu olması, araştırmaya hız ve pratiklik kazandırması (Yıldırım ve Şimşek, 2013)
nedenleriyle tercih edilmiştir. Katılımcıların % 68’ i kadın (n= 136), % 42, 5 sözel alanlar (n=85) ve % 40
sayısal alanlar (n=81) öğretmenidir ve katılımcıların çoğunluğu lisans (% 89, n=178) ve eğitim fakültesi (%
70,5, n=141) mezunudur.
Veri Toplama Aracı
Veri toplamak amacıyla araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretimsel denetim uygulamalarına
ilişkin sahip oldukları görüşleri ortaya çıkarmak için açık uçlu bir anket formu oluşturulmuş; anket formunun
ilk bölümünde öğretmenlerin kişisel bilgileri alınmış, ikinci bölümde ise öğretmenlerden “Öğretimsel denetim
uygulamaları ...benzer çünkü ....” ve “Öğretimsel denetim uygulamaları sırasında kendimi … benzetirim
çünkü …” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan form uzman görüşüne
sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılarak uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan
verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce
kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde organize edilmesi ve
buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu kapsamda
ilk olarak öğretmenlerin görüşme formlarında belli bir metaforu belirgin olarak kullanıp kullanmadığına
bakılmıştır. Belirli bir metaforun net bir şekilde dile getirilmediği, herhangi bir metafor içermeyen ya da
metaforu açıklamaya yönelik herhangi bir neden belirtilmeyen formlar değerlendirmeye alınmamıştır. Birden
fazla benzetme yapan veya birden çok fikri ele alan öğretmenlerin formları ileri sürdükleri mantıksal
dayanaklar ne kadar güçlü olursa olsun ayıklanmıştır. Bu kapsamda her bir kavrama yönelik üretilen
metaforlar ve katılımcıların bu metaforları neden kullandıklarına yönelik ifadeleri birçok defa gözden
geçirilerek tema ve kategoriler oluşturulmuştur. Böylece öğretmenler tarafından üretilen metaforlar, her bir
kavram için belli tema ve kategoriler altında gruplanmıştır. Her bir kategoride geçerlik ve güvenirlik
kapsamında elde edilen bulgular sunulurken katılımcıların görüşlerini yansıtan doğrudan alıntılara yer
verilmiştir.
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BULGULAR ve YORUM
Öğretimsel Denetim Uygulamaları
Araştırmada, öğretmenlerin öğretimsel denetim uygulamalarını neye benzediğine ilişkin 59 metafor
ürettikleri görülmektedir. Öğretmenler öğretimsel denetim uygulamalarını makine (78), canlı (39), bitki (13),
hayvan (5), insan (3) metaforlarına benzetmektedirler. Ortaokul öğretmenlerinin açık uçlu sorulara vermiş
oldukları yanıtlar incelenmiş ve bulgular iki bölümde değerlendirilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünü
oluşturan “Öğretimsel denetim uygulamaları … benzer çünkü …” sorusuna ilişkin geliştirdikleri
metaforlarda, öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin öğretmelerin olumlu ve olumsuz algıya sahip olduğu
görülmüştür. Katılımcıları öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin oluşturulan metaforların yer aldığı
kategoriler, temalar ve frekans değerleri Şekil 1’de verilmiştir.
Sistemin
nesnesi
Olumsuz Algı
Öğretimsel
Denetim
Uygulaması

17

Kontrol
Otoriter yapı
Geliştirici

Olumlu Algı
İş birliği

Şekil 1. Öğretimsel denetim uygulamasına ilişkin oluşturulan tema ve kategoriler
Şekil 1 incelendiğinde öğretmenlerin öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin oluşturdukları
metaforlar “olumsuz algı” ve “olumlu algı” olmak üzere iki temada toplanmaktadır. Bunların içerisinden
“olumsuz algı” (n=125/ %62,5) teması daha çok vurgulanmıştır. Öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin
olumsuz algıya sahip öğretmenlerin ürettikleri metaforlar sistemin nesnesi (n=94), otoriter yapı (n=14) ve
kontrol (n=17) kategorilerinde toplanmıştır. Buna karşın olumlu algıya (n=75/ %62,5) sahip öğretmenlerin
oluşturdukları metaforlar; geliştirme (58) ve işbirliği (17) kategorilerinde toplanmıştır.
Öğretimsel denetim uygulamasına ilişkin olumsuz algıya sahip olan öğretmenlerin ürettikleri
metaforların %75,2’si (n=94) “sistemin nesnesi” kategorisi altında toplanmaktadır. Bu kategoride; öğretimsel
denetim uygulamaları sürekli aynı şekilde devam eden gelişimden ve ilerlemeden uzak bir süreç olarak
değerlendirilmektedir. Sistemin nesnesi kategorisine ilişkin alıntılar aşağıdadır:
Ö52 “Öğretimsel denetim uygulamaların çevresel ve bireysel faktörlerin farklılığını dikkate almaksızın
bir makine gibi aynı normlar etrafında değerlendiriliyor.” , Ö122 “Makine tamircisi gibi öğretmenlere hep
ayar vermeye çalışıyorlar, düzgün çalışabileceğimizi düşünmüyorlar.” , Ö12 “Uzaktan kumandalı bir makine
gibi sürece katkımız olmasına fırsat verilmiyor.” , Ö95 “Eşya gibi, işlevsiz olduğundan sadece yer
kaplamaktan başka anlamı olmayan.” , Ö124 “Televizyon gibi, çok yüzeysel olduğunu düşünüyorum görüntü
var ama ses yok. Kalıcı değil anlık.” Ö91 , “Makine gibi bir girdisi var birde çıktısı. Öğretimsel denetimde
yaptığımız ürünlerin denetlemesi yapılıyor.” , Ö86 “Su döngüsü gibi, her yıl aynı aşama tekrarlanıyor.”
Öğretmenlerin sahip olduğu olumsuz algılarına yönelik oluşturulan “kontrol” (n=17/ %13,6)
kategorisinde; öğretimsel denetim uygulamalarının açık ve eksik aramaya yönelik olarak kontrol odaklı
yapıldığı vurgulanmaktadır. Kontrol kategorisine ilişkin Ö112, Ö120, Ö39 ve Ö32’nin alıntılar aşağıda
verilmiştir:
Ö112 “Büyük balık küçük balığı yer olayı gibi, eğer denetim yapan kişinin sizin bir açığınızı ve
eksiğinizi bulma yönünde tavrı varsa mutlaka bulur. Siz ne şartlarda ve ne tür öğrencilerle çalışırsanız çalışın
hep bir saatlik sonuca bakar.”, Ö120 “Sayaç okuma memuru gibi, her ayın belli günlerinde elektrik, su,
doğalgaz sayacını okuyarak ne kadar kullanıldığını görmeye gelen denetimde de öğretmenlerin ne kadar
çalıştıklarını denetlemeye gelirler.” ,Ö39 “Ayna gibi, denetim söz konusuysa sadece beklentilerinin karşılanıp
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karşılanmadığına, istedikleri gibi olup olmadıklarına bakarlar.” ,Ö32 “Belgesel çekimi yapan kameraman gibi,
eğitimci avlanan aslan gibi mesleğini icra ediyor ve kameraman mesleğini icra ediyor.”
Olumsuz algıya sahip olan öğretmenlerin %11,2’sinin (n=14) oluşturduğu metaforlar “otoriter yapı”
kategorisinde toplanmıştır. Bu kategoride öğretimsel denetim uygulanırken öğretmenler üzerinde baskı ve
korku yaratıldığına ilişkin görüşler yer almaktadır. Bu kategoriye ilişkin katılımcıların görüşlerinden bazıları
aşağıdadır:
Ö158 “Öküz gibi, düz ve kalıplaşmış düşünceyle kasıntılı tavırlar içerisinde yapılan bir denetim.” ,
Ö21 “Star Wars’taki galaktik krallığın darth vader'ın karanlık sith lordu gibi, mutlak yetkiyi elinde tuttuğunu
sanan güçler denetlemeyi güç gösterisine çeviriyor.” ,Ö23 “ Su aygırı gibi, buraların hakimi benim havasında
mekanı ve psikolojik ortamı kapladığından.” , Ö119 “Aslan gibi, güçlü ve gücün kendinde olduğunu
hissettiren bir denetim.”
Öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin %37,5’i ise olumlu algıya sahiptirler.
Olumlu algıya sahip olan öğretmenlerin %77,33’ünün (n=58) ürettikleri metaforlar “geliştirici” kategorisinde
toplanmıştır. Bu kategoride öğretimsel denetim uygulamalarının eksiklerin belirlenerek gerekli ihtiyaçların
sağlanmasına katkı sağlayabileceği görüşü vurgulanmaktadır. Bu kategoriye ilişkin Ö46, Ö150, Ö60 ve
Ö123’ün alıntıları aşağıdadır:
Ö46 “Canlı gibi, sürekli gelişim, geliştirme ve bakım ister. Denetim insanı canlı tutar, kişi kendini
geliştirmek ister.” , Ö150 “Bitki gibi, her gelişim evresinde onu gözlemleyerek neye ihtiyacı olduğunu ya da
neye olmadığını bularak sağlıklı büyümesini sağlayabiliriz.” , Ö60 “Işık gibi, yeterli olduğu ve dozu iyi
ayarlandığında faydalıdır.”, Ö123 “Çiçek bahçesi gibi, destek gördükçe mesleğinde daha verimli olayı çiçeğin
suya ve havaya ihtiyaç duyduğu gibi gerekli ve yararlı hissederim aksi takdirde faydası olmadığını
hissederim.”
Öğretimsel denetim kavramına ilişkin olumlu algıya sahip öğretmenlerin %22,67’sinin (n=17)
ürettikleri metaforlar “İş birliği” kategorisinde toplanmıştır. Bu kategoriye ilişkin Ö108 ve Ö38 alıntıları
aşağıdadır:
Ö108“Karıncalar gibi, öğretimsel denetim denetçiler ve öğretmenler arasında iş birliği gerektirir.”,
Ö38“Çok hücreli organizma gibi, birbiriyle bağlantılı bir denetim mekanizmasıdır.”
Öğretimsel Denetim Uygulamasında Öğretmen
Araştırmada öğretmenlerin öğretimsel denetim uygulamaları esnasında kendilerini ifade etmek için 68
metafor ürettikleri görülmektedir. Öğretmenler öğretimsel denetim uygulamaları esnasında kendilerini en çok
canlı (47), makine (38), insan (9), bitki(8), eşya (8), kendim(7), karınca(6), hayvan(5), robot(3), öğretmen(3)
metaforlarına benzetmişlerdir. Ortaokul öğretmenlerinin “Öğretimsel denetim uygulamaları sırasında
kendimi… benzetirim çünkü…” sorusuna yanıt aranmış ve böylelikle öğretmenlerin öğretimsel denetim
uygulamaları sırasında kendilerini hangi metaforlar aracılığı ile belirttikleri araştırılmıştır. Bu metaforlara
ilişkin oluşturulan temalar, temalara bağlı kategoriler ve frekans değerleri Şekil 2’de verilmiştir.
Gelişen varlık

Olumlu Algı
Bütünün parçası

Öğretimsel Denetim
Uygulamasında
Öğretmen

Yetenekleri
kısıtlanan varlık

Olumsuz
Algı

Değersiz varlık
Rol yapan varlık
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Şekil 2. Öğretimsel denetim uygulamasında öğretmen kavramına ilişkin oluşturulan tema ve
kategoriler
Şekil 2 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin öğretimsel denetim sırasında kendilerini
benzettikleri metaforların %55’i (n=110) olumlu algı ve %45’i (n=90) olumsuz algı temasında toplanmaktadır.
Olumlu algı temasında “gelişen varlık” (n=92) ve “bütünün parçası” (n=18) kategorileri yer almaktadır.
Olumlu algı temasında ise “yetenekleri kısıtlanan varlık” (n=54), “değersiz varlık” (n=22) ve “rol yapan
varlık” (n=14) kategorileri yer almaktadır.
Öğretimsel denetim uygulamaları sırasında öğretmenlerin %55’i (n=110) olumlu algıya sahiptir.
Olumlu algıya sahip öğretmelerin %83,6’sının ürettikleri metaforlar “gelişen varlık” kategorisinde yer
almaktadır. Gelişen varlık kategorisine ilişkin Ö46, Ö53 ve Ö123’ten alıntılar aşağıdadır:
Ö46 “Bitkiye benzetirdim, sürekli sulama gerektiren bir bitki gibi sürekli değişim için yeni yeni
bilgilere ihtiyaç vardır. Gelişim için kişinin kendini sürekli beslemesi gerekir.” , Ö59 “Canlıya benzetirim,
sürekli gelişim ve etkileşim var.” , Ö123 “Çiçeğe benzetirim, doğru faaliyetlerimde öğretimsel denetim
tarafından iyi bir destek görmeyi canlı ve taze kalmak için isterim. Ama denetim kırıcı ve göstermelik ise solar
ve kururum.”
Olumlu algı temasında öğretmen kendisini öğretimsel denetim uygulamasının bir bileşeni olduğu
anlayışı “bütünün parçası” (n=18/%16,3) kategorisinde toplanmıştır ve bu kategoriye ilişkin Ö93, Ö108 ve
Ö141’in alıntıları aşağıda verilmektedir:
Ö93 “Yaprağa benzetirim, çünkü uzadıkça, ilerledikçe bütünün bir barçası olduğumuz için.” , Ö108
“Karıncaya benzetirim, iyi çalışan koloni içinde ben de bir karınca olabilirim.” , Ö141 “Nara benzetirim,
tanelerim öğrencilerim hep birlikte bir bütünüz.”
Öğretimsel denetim uygulamaları sırasında öğretmenlerin %45’i (n=90) olumlu algıya sahiptir.
Olumlu algıya sahip öğretmenlerin %60’ının (n=54) ürettikleri metaforlar “yetenekleri kısıtlanan varlık”
kategorisinde toplanmıştır. Bu kategoride, öğretmenlerin bilgi, beceri ve deneyimleri yönetmelik veya okul
yönetimi tarafından yok sayılarak öğretimsel denetim yapıldığı vurgulanmaktadır. Bu temaya ilişkin katılımcı
görüşleri aşağıda verilmektedir:
Ö109 “Askere benzetirim, verilen emirleri doğrudan yanlışta olsa doğrudan uygulamak zorundayız.”
Ö102 “Koyuna benzetirim, güdülüyoruz çünkü nereye denilirse oraya gidiyoruz.” Ö106 “Tarımsal bir hayvan
(öküz) benzetirim, sürekli kontrol altındayız bizim olaylar ya da sistem üzerinde karar verme şansımız yok.
Bizsiz olmuyor çünkü işe yarıyoruz, emek veriyoruz. Tarlayı süren biziz ancak pay alanlar karar verenler
başkaları. Sahibimiz üzerinde herhangi bir etkimiz yok hâlbuki sistem öküzlerin boynuzlarında dönüyor onlar
yoksa eğitim öğretimde olmaz.” Ö7 “Radar kontolü olan bir otoyolda ilerleyen son model bir arabaya
benzetirim, radar kontrolü olduğunu bilerek güçlü yönlerini hız sınırından dolayı kullanmayı sınırlamak
zorunda kalırım.” Ö72 “Makinenin çalışma tuşuna benzetirim, belli yönetmelik ve emirlerle bu tuşa basılıyor,
makine de işlemeye başlıyor. Tüm bireysel faktörler bu uygulamaların dışında bırakılıyor.” Ö52 “Makineye
benzetiyorum çünkü öğretimsel denetim uygulamalarında kendi fikirlerim dikkate alınmadan hep otoriter
denetim kurallarına uymak zorundayım.”
Öğretimsel denetim uygulaması sırasında öğretmenlerin kendilerini boş ve değersiz bir varlık olarak
hissettikleri “değersiz varlık” (n=22/ %24,4) kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategoriye ilişkin Ö21, Ö34
ve Ö58’den alıntılar aşağıda yer almaktadır:
Ö21 “Uzay boşluğuna benzetirim, denetleyen kendini mutlak otorite sanıyor karşısındakini boş
hissettiriyor. Uzay boşluğu kadar büyük bir boşluk.” , Ö34 “Robota benzetirim, belli bir kalıba sokulmak
istendiğimi düşünüyorum” , Ö58 “Eşyaya benzetirdim, sadece güzel çirkin olarak değerlendiriliyoruz.
Genelde kullanım amaçlarına işlevselliğine bakılmadan değerlendiriliyoruz.”
Olumsuz algıya sahip öğretmenlerin %15,6’sının (n=14) ürettikleri metaforlar “rol yapan varlık”
kategorisinde toplanmıştır. Bu kategoride, öğretmenler öğretimsel denetim sırasında izlenildiği düşüncesinden
dolayı rol yaptıklarını ya da olduğundan farklı davrandıklarını belirtmişlerdir. Rol yapan varlık kategorisine
Ö56, Ö97 ve Ö156’dan alıntılar aşağıda verilmiştir:
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Ö56 “Kuklaya benzetirdim, onlar varken olduğundan farklı davranıyor, rol yapıyorum.”, Ö97 “Vitesli
arabaya benzetirim, denetim sırasında karşındaki kişinin yüz ifadeleri vitesi arttırmama ya da düşürmeme
neden olabiliyor.” , Ö156 “Şovmene benzetirim, öğrenci karşısında her zaman olduğum için rahatım ama
denetimde gözetlendiğimi hissettiğim için rahatsızım.”
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Ortaokul öğretmenlerinin öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin metaforik algılarını belirlemeyi
amaçlayan bu çalışmada, öğretimsel denetim uygulamalarının neye benzediğine ilişkin 59 metafor, öğretimsel
denetim uygulamaları sırasında öğretmenin neye benzediğine ilişkin 68 metafor üretilmiştir.
Araştırmanın birinci bölümünde, ortaokul öğretmenlerinin öğretimsel denetim uygulamalarını neye
benzettiğine ilişkin ürettikleri metaforlar ve açıklamaları incelendiğinde olumlu ve olumsuz algıya sahip
öğretmenlerin olduğu görülmüştür. Öğretimsel denetim uygulamalarına ilişkin olumlu algıya sahip
öğretmenler; öğretimsel denetimin gelişimin ve işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunduğunu
belirtmişlerdir. Okul yöneticisi tarafından öğretimsel denetim ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilecek sınıf
denetimi, öğretmen gelişimini destekleyerek örgütünün amaçlarına ulaşmasında olumlu bir katkı sağlayacaktır
(Deniz ve Erdener, 2016). Olumsuz algıya sahip öğretmenler ise öğretimsel denetimin sistemin nesnesi
olduğunu, kontrole dayalı uygulandığını ve otoritenin baskın olduğunu belirtmişlerdir. Öğretimsel denetim
uygulamalarına ilişkin olumsuz algının daha fazla olduğu görülmektedir. Sistemin nesnesi, otoriter bir yapı
ve kontrole dayalı görüşleri öğretimsel denetim uygulamasının amacına uygun yapılmadığını; geleneksel
denetimin yaklaşımının etkili olduğunu göstermektedir. Halbuki öğretimsel denetimin temel amacı ılımlı bir
kültürü oluşturarak güven ortamı içerisinde işbirliğine dayalı olarak eğitim-öğretim sürecine özellikle sınıf içi
etkinliklerin gözlenmesi yoluyla öğretimin gelişimini sağlamaktır (Memduhoğlu ve Zengin, 2012).
Öğretimsel denetim süreci, öğretmenlerin kontrol altına alınması veya yargılanması süreçlerinden ziyade
öğretim sürecinin iyileştirilmesinde öğretmene yardım etmeyi ifade eder (Aydın, 2014). Boydak ve Şener
(2015) yaptıkları çalışma ile öğretmenlerin denetim sürecine ilişkin algılarını incelemiştir. Araştırmada,
denetim sürecini olumlu ve olumsuz algıyan öğretmenlerin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Denetimi olumlu
algılayan öğretmenler denetimin çalışmaların değerlendirilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi ve bu
eksikliklerin giderilmesi, istenilen başarı düzeyine ulaşılması, süreç gelişiminin sağlanarak aksayan yönlerin
iyileştirmesi ve sistemin varlığını devam ettirmesi için geleceğe yatırım olduğunu belirtmişlerdir. Olumsuz
algıya sahip öğretmenler ise denetimin açık arama ve kontrol amaçlı yapıldığını bu durumun baskı ve korkuya
neden olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Araştırmanın ikinci bölümünde, ortaokul öğretmenlerinin öğretimsel denetim uygulamaları sırasında
öğretmenin neye benzediğine ilişkin ürettikleri metaforlar incelendiğinde olumlu ve olumsuz algılar birbirine
yakındır. Olumlu algıya sahip öğretmenlerin büyük çoğunluğu öğretimsel denetim sırasında gelişim
sağladıklarını belirtmekte, ayrıca kendilerini okulun faydalı bir parçası olarak gördüklerini metaforlar aracılığı
ile belirtmişlerdir. Olumsuz algıya sahip olan öğretmenlerin ise bilgi, beceri ve deneyimleri yönetmelik veya
okul yönetimi tarafından yok sayılarak öğretimsel denetim yapıldığı vurgulanmakta (yetenekleri kısıtlanan
varlık), öğretmenlerin kendilerini boş ve değersiz bir varlık olarak hissettikleri belirtmekte (değersiz varlık)
ve öğretmenlerin öğretimsel denetim sırasında izlenildiğinden dolayı rol yaptıklarını ya da olduğundan farklı
davrandıklarını (rol yapan varlık) belirtmişlerdir. Erdem (2006), öğretimsel denetimin sürekli gelişime açık
olan ve öğretimin amaçlarının en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamada pusula görevinde olduğunu ve
öğretim sürecinin geliştirilip iyileştirilmesini sağlayarak öğretmenin mesleki gelişimine de katkı sağladığını
belirtmiştir.
Öğretimsel denetim, kontrol ya da yargılama sürecini içermez (Aydın, 2014). Öğretimsel denetim
sürecinde öğretmeni ve öğretimi geliştirme, sınıf yönetimi disiplini (Glickman 1990; Glickman, Gordon, &
Ross-Gordon, 2001; Unruh 1977), iletişim, öğretim programı, grup ilişkileri, gözlem yapma, problem çözme
ve karar alma, araştırma ve isteklendirme (Pajak, 1990; Tunison, 2005) dikkate alınan ve ön plana çıkarılan
temel kavramlardır. Bozkurt (1995)'un, “İlköğretim okullarında ders denetimi uygulamalarının
değerlendirilmesi” konulu araştırması, Elazığ ilinde çalışan eğitim yöneticileri ve öğretmenler ile
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yürütülmüştür. Araştırmanın bulgularına göre, yöneticiler ders denetimlerinin etkili bir şekilde amacına uygun
olarak yapıldığını belirtirken, öğretmenler ders denetimlerinin etkili bir şekilde yapılmadığını, ders
denetiminde kullanılan ölçütlerin açıkça ortaya konulmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenler, denetçilerin ders
denetimlerinde nesnel tutum sergilemeleri ve bilimsel yöntemlerle ölçme ve değerlendirme konusunda
kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Değerlendirme ölçütleri konusunda öğretmenlerin
bilinçlendirilmesi ve ödüllendirmenin öğretmenleri güdülemesinin önemine değinilmiştir. Akış (1999),
“İlkokul öğretmenlerinin çağdaş denetçi rollerine ilişkin algı ve beklentileri” isimli araştırmasında,
ilköğretimde görevli öğretmenlerin çağdaş denetçi rollerine ilişkin algı ve beklentileri ile bu algı ve
beklentilerinin deneklere ilişkin kişisel değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini saptamayı
amaçlamıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler denetçilerin çağdaş denetçi rollerini düşük düzeyde
sergilediklerini algılamaktadırlar.
Araştırma bulgularına göre öğretimsel denetim uygulamalarında müdürlerin ve öğretmenlerin bazı
eksiklere sahip olduğu sonucu çıkarılabilir. Altun, Şanlı ve Tan’ın (2015) müfettişlerle yaptıkları çalışmada,
okul müdürlerinin denetmenlik ile ilgili yeterli hizmet içi eğitim almadıklarını ve tecrübe eksikliklerinden
dolayı başarılı bir denetim gerçekleştiremeyecekleri sonucuna ulaşmıştır. Bundan dolayı öğretimsel denetim
uygulamalarına ilişkin hizmetiçi eğitimlerin okul müdürü ve öğretmenleri kapsayacak şekilde tasarlanması
yararlı olabilir.
Morris J. Cogan öğretimsel denetim için beş aşamadan oluşan ve her aşaması tanımlanmış olan
döngüsel bir sistem önermiştir. Bu aşamalar; öğretmenle ön tanışma, sınıf gözlemi, gözlem sonrası görüşmeye
hazırlık, gözlem sonrası görüşme ve önceki adımların eleştirilmesidir (Cogan, 1973; Glickman, 1990).
Öğretimsel denetim uygulanırken klasik denetim anlayışındaki gibi sadece sınıfı gözlemlemekle yetinmeyip
öğretimsel denetim aşamalarına uygun olarak çağdaş denetim anlayışına uygun denetim yapmak faydalı
olabilir. Öğretimsel denetim sürecinde rehberlik ve geliştirme amaçlı uygulamalar kapsamında öğretmen ve
okulun diğer paydaşlarını da sürece dâhil etmek faydalı olabilir. Bu çalışma okul müdürlerini de kapsayacak
şekilde nitel ve nicel araştırma modelinde farklı kademelerde de yapılabilir.
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(35)
Şahin KESKİN309
KUZEY ve LATİN AMERİKA’NIN DARBELER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ:
KUZEY VE LATİN AMERİKA NEDEN FARKLI?
EVALUATION OF NORTH AND LATIN AMERICA IN THE CONTEXT OF COUPS: WHY IS
NORTH and LATIN AMERICA DIFFERENT?

ÖZ
Kuzey ve güney ülkeleri, şehirleri, kültürleri birçok açıdan farklı olabilmektedir. Kuzey ve Latin
Amerika (Güney Amerika ülkelerinin birçoğu) örneği bunlardan sadece birisidir. Kuzey Amerika, ABD ve
Kanada’nın demokrasi ve ekonomik göstergeleri ilerlemeye devam etmektedir. Ancak Latin Amerika
ülkelerinin tarihsel darbe mirasları dün olduğu gibi bugün de bir risk faktörüdür. Hiç şüphesiz iki kıta
birbirinden birçok alanda farklıdır. İki kıta arasındaki farklılıklar siyasal yönetimin ve demokrasinin
gelişiminde de rol oynamıştır.
Bu çalışmada Kuzey ve Latin Amerika ülkelerinin darbe bağlamında incelenmesine yer verilmiştir.
Latin Amerika’da yaşanan darbelerdeki temel faktörler, Kuzey ve Latin Amerika’nın neden farklı olduğunu
göstermek açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Amerika, Latin Amerika, darbe, coup d’etat, demokrasi.

ABSTRACT
Northern and southern countries, cities, cultures can be different in many ways. The North and Latin
America (Many South American countries) example is just one of them. North America, as the United States
and Canada continue to advance in areas of democracy and economics. However, today's Latin American
countries are a risk factor as they are the heritage of history. No doubt, the two continents differ from each
other in many areas. Differences between the two continents also played a role in the development of
democracy and political administration.
In this study, North and Latin American countries have included to examine in the context of the coup.
The main factors of the coups in Latin America have been assessed in terms of why North and Latin America
are different.
Keywords: North America, Latin America, coup d'etat, coup d'etat, democracy.
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GİRİŞ
Latin Amerika ve Kuzey Amerika ülkeleri birçok alanlarda farklılıklar göstermektedir. Sosyal,
ekonomik ve kültürel alanlar gibi temel farklılıkların olmasının yanı sıra kuzey ve güney ayrımı da etkilidir.
Çalışmamızda ele alacağımız ülkeler arası darbeye olan yatkınlık, bu kuzey güney ayrımı ile birlikte iki alan
arasındaki temel farklılıklar üzerinden değerlendirilecektir. Bir tarafta sömürülen ve diğer tarafta sömüren iki
farklı kıta arasındaki ilişkilerde ABD’nin rolü de yine aynı şekilde dikkat edilmelidir.
Hiç şüphesiz, Latin Amerika’nın darbeler ile anılması dışarıdan gelen etkilere ek olarak, bu bölgede
ülkelerin zayıf demokratik yönetimleriyle de ilgilidir. Çalışmamızda, ülkelerin demokrasilerini inceleyen
Freedom House310 raporları olacaktır. Bu raporların elbette saf ve kabul görür olduğunu ifade edemeyiz.
Ancak çeşitli raporlarla karşılaştırıldığında, Latin Amerika ile ilgili görüşlerin tutarlığı söz konusudur.
Özellikle insan hakları ihlallerinde birçok Latin Amerika ülkesinde demokratik sivil hakların çok da değerli
değildir.
Tarihsel gelişmelerin, Latin Amerika üzerindeki etkisinden de söz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
İlk olarak ağırlıklı olarak İspanyol kültürünün etkisi ve Kralcı İspanyol anlayışın, Latin Amerika’ya
transferinden söz edilebilir. Kuzey Amerika ise ağırlıklı olarak yeniliklere açık ve ağırlıklı olarak
aydınlanmacı felsefe ile iç içe olan özelde İngiliz, genelde Birleşik Krallık etkisi, Kuzey Amerika’nın daha
demokratik olmasında etkili bir faktör olarak değerlendirilebilir.
İkincisi, birbiri ardını izleyen darbeler geçmişi, Latin Amerika’daki ülkelerin yakasını kolayca
bırakmamıştır. Günümüzde bile bir darbe riskinin olmadığını söylemek mümkün değildir. Halen ekonomik
ve siyasi olarak zayıf ve kırılgan olan Latin Amerika ülkeleri, kendi aralarındaki olaylardan komşu etkisi ile
etkilenebilmektedir. Bir ülkede yaşanan gelişme sınırları aşarak diğer bir ülkenin etkisi altına girebiliyor.
Elbette bu kökten gelen darbeye odaklanmış politik ruhun kaçınılmaz bir gelecek olduğu ileri sürülemez.
Çalışmamızda, Kuzey ve Latin Amerika’nın darbeler özelinde karşılaştırılmasına yer verilmiştir. İlk
bölümde kuzey ve güney ayrımı, sömüren-sömürülen ülke paradoksu, merkez-çevre yaklaşımı, bağımlılık gibi
kuramsal yaklaşımlar değerlendirilmiştir. İkinci bölümde darbenin anlaşılması adına bir kavramsal çerçeve ile
Latin Amerika’da darbelerin hangi tipte gerçekleştiği değerlendirilecektir. Diğer bölümlerde Latin
Amerika’da yaşanan darbelerdeki etkili faktörler üzerinden Kuzey Amerika’nın Latin Amerika’dan neden
farklı olduğu anlaşılacaktır.
1.
Ayrımlar Eşiğinde: Kuzey ve Latin Amerika
Kuzey ve Latin Amerika karşılaştırmasında birçok ayrımdan faydalanmak mümkündür. Bunlar kuzey
ve güney ayrımı, bağımlılık, sömüren-sömürülen ülke, merkez-çevre yaklaşımı ve din bağlamında
değerlendirilebilir. Bu doğrultuda Kuzey ve Güney ayrımı, literatürde ilk olarak David Herawitz tarafından
“Kuzey ve Güney Hemisferler: Ülkeler Arası Ekonomik Eşitsizlik” başlıklı çalışmasıyla ortaya çıkar.311 Doğu
ve Batı ayrımı olduğu gibi bir kuzey ve güney ayrımından da söz edebiliriz. Batı ve doğru ayrımı ağırlıklı
olarak zihinsel, sosyo-kültürel bir anlam ortaya koyarken, kuzey ve güney ise daha çok ekonomik alanı ifade
eder.312 Bu doğrultuda dünyanın kuzeyi gelişmiş, güneyi ise geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeleri tasvir
etmekte kullanılır. Bu elbette bir genellemedir. Şüphesiz güneyde de refah içerisinde bir ülke örneği
bulunabileceği gibi kuzeyde de bir fakir ülkenin varlığını hesaba katmalıyız. Buradan çıkarılması gereken esas
sonuç güneydeki yoksulluğun kitlesel varlığıdır. Kalkınmaya bağlı problemler, toplumsal ve siyasi
bütünleşmenin ülkeler ötesinde başarısız olmasında önemli bir payı vardır. Kuzeyin ekonomik gücü, güneyi
idare edilmesinde bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Kuzey ülkeleri, bilgiyi yönetmekte ve güney ülkelerini
bu bilgilerin üretileceği bir fabrika olarak görmektedir. Bu durum güney ülkelerinin, kuzeye daha çok
bağlanmasını da beraberinde getirir. Çalışmamızın alanı olan Latin Amerika ülkeleri, gelişmiş olan kuzey
Dünya genelinde özgürlüğün yayılması ve bu yönde çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür.
David Horowitz, Hemispheres North and South: Economic Disparity among Nations, Johns Hopkins University Press,
1966
312
Fethulah Akın, Küreselleşme, Kuzey-Güney Ayrımı ve Yoksulluk, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2004, ss. 88-89.
310
311
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Amerika ülkelerine daha çok bağlanmasında açıklık getirebilecek bir gerçektir. Bağlanma dışında çevre
ülkeleri olarak değerlendirebileceğimiz Latin Amerika ülkeleri, kaynak aktarımına yol açan finansal
serbestleşme olgusu büyük bir borç sarmalına girmelerine neden olur. Kısacası, 1960’ların sonralarında ortaya
çıkmış bağımlılık Latin Amerika ülkelerinin az gelişmiş olmasında temel bir neden olarak sunulabilir.313
Kuzey ve güney ayrımına ek olarak, sömüren ve sömürülen ülkeler olarak bir açıklama yapmak
mümkündür. Japonya’dan bağlanarak Çin ve Rusya’yı içerisine alarak ABD’ye varan bir yay Kuzey iken, bu
yayın altında kalan kısım ise güneydir. Diğer bir deyişle kuzey sömüren, güney ise sömürülen ülkeleri tasvir
etmekte kullanılabilir.314 Tarihsel olarak bu sömüren-sömürülen ayrımı, hegemonun da gelişimine katkıda
bulunur. Üç hegemondan söz edilen literatürde, İngiltere, Hollanda ve Amerika, kuzeyde yer almaktadır.
Hegemon güçler her zaman açık kapı politikalarıyla, malların, sermayenin ve iş gücünün serbest dolaşımını
arzulamıştır. Bu durum güneye yönelik sömürgeci anlayışın oluşmasında bir itici güç olarak ortaya çıkar. Öyle
ki Latin Amerika ülkeleri tarihte bir sömürgecilik geçmişine sahip bir merkez olarak anılmıştır.315 Kuzeyden
gelen sömürgeciler Mayalar, Aztekler ve İnkalar ile geçmişte mücadele ettiği gibi günümüzde de ekonomik
olarak gelişmeyi arzulayan Latin Amerika ülkelerini etkisi altına almaktadır.
Son olarak dini inanışlarla ilgili bir çalışmadan söz etmeyi uygun görüyoruz. Max Weber’in “Protestan
Ahlakı” başlıklı çalışmasında Protestan ve Katolik ülkeleri karşılaştırmıştır.316 Weber’e göre modern
endüstriyel kapitalizmin ruhu protestan ahlaktan geçmektedir. Kelime olarak başkaldıran anlamına gelen
Protestanlık, skolastik düşünceye karşı bir devrim edasında gerçekleşmiştir. Kilisenin bilimsel gelişmelere
yönelik kıt görüşleri ve baskıcı hukuku bu bağlamda unutulmamalıdır. Weber’in bahsettiği Protestanlık
Amerika’yı etkilemiş ve zamanla ABD' in bu ahlakı benimsemesiyle iktisadi gelişmesi hızlanmıştır.317 Çünkü
kapitalizmin doğasının tamamlayıcı faktörleri burjuva sınıfının ortaya çıkması, modernleşmeye bağlı
kentleşme, teknolojinin gelişmesi ve akla ve mantığa uyan hukuktur.318 Kuzey Amerika ülkelerinin Latin
Amerika ülkelerine göre farklılık göstermesinde Katolik ve Protestan ayrımı da etkilidir. Öyle ki en yoğun
Katolik yoğunluğu Latin Amerika ülkelerinde bulunmaktadır.
2.
Kavramsal Çerçeve
Darbe, Arapça "vuruş, vurgu" sözcüğünden gelmektedir. Darbe "siyasi iktidarın güçlü bir askeri veya
politik grup tarafından hızlı ve kesin biçimde ele geçirilmesi" olarak tanımlanır.319 Bir devletin aniden ortadan
kaldırılışı, genellikle yerine geçme arzusunda bulunan küçük bir grup tarafından yapılmaktadır. Bir devrimin
aksine, bir darbede etken kitlesel bir ayaklanma bulunmaz.320 17. Yüzyıla ait bir Fransızca kelime olan coup
d’etat, "devletin inmesi" ya da "hükümete darbe" günümüzün literatürdeki darbe ile ilgili çalışmalarında
yaygın olarak kullanılmaktadır.321
Darbeler klasik ve modern siyasi tarihin bir parçası olarak yer alır. Tarihte birçok imparatorluk,
darbeler ile inşa edildiği gibi darbeler ile yıkılmıştır. Yakın tarihte darbeler en çok gelişmekte olan ülkelerde
gerçekleşirken, günümüz darbelerde bir azalmayı da beraberinde getirmiştir. Darbeler, her ülkede bir şekilde
yaşanabilir bir gerçekliktir. Ancak kimi ülkeler bu darbelere karşı diğer ülkelere göre de daha dayanıklıdır.
Darbelerin de birbirlerinden farklı olduğu örnekler yaşanmıştır. Literatür bu farklılığın anlaşılması adına bir

Ünal Arslan, Latin Amerika Ülkelerinde Bağımlılık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı
3, 2006, ss. 37-38.
314
Suat Kürşat, Yeni Dünya Ayrımı: Sömürgeci Kuzey-Sömürülen Güney, Adımlar Dergisi, 14.10.2017,
http://www.adimlardergisi.com/yeni-dunya-ayrimi-somurgeci-kuzey-somurulen-guney/, E.T. 01.01.2018.
315
Aylin Topal, Latin Amerika'yı Anlamak, Yordam Kitap, 2008, s. 23.
316
Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Gürata, Ayraç Yayınevi, Ankara, 1999, ss. 40-41.
317
İshak Torun, Kapitalizmin Zorunlu Şartı “Protestan Ahlâk”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3,
Sayı 2, 2002, s. 92.
318
Bryan Turner, Max Weber ve İslam, Çev.Yasin Aktay, Vadi Yayınları, Ankara, 1991, s. 12.
319
Coup d'état için bkz. http://www.dictionary.com/browse/coup-d-etat, E.T. 14.12.2017.
320
Devrim ile ilgili ayrıntılı çalışma için bkz. Celalettin Güngör, Devrim Kuramı, Barış Platin Yayınevi, 2010.
321
Oxford English Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/coup_d'etat, E.T. 14.12.2017.
313
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kategorileştirmeden söz edebiliriz. Öyle ki kavramsal çerçevede üç temel darbeyi değerlendirebiliriz:
Başkanlık darbesi, saray darbesi ve Putsch (komplo).
Bir başkanlık darbesi, "anayasal güvencenin geçici olarak askıya alınması ve kararname ile karar veren
yürütmenin kapatılması, referandumların ve yeni yürütme yöntemlerinin, daha geniş bir yürütme yetkisine
sahip bir rejimi onaylaması için kullanılmasını" tanımlanabilir. 1990'lı yıllarda başkanlık darbesi örnekleri
Peru ve Guatemala’da görülmüştür.322
Diğer bir darbe örneği olarak Saray darbeleri gösterilebilir. Saray darbeleri, var olan rejimlerin siyasi
yapıları içinde gerçekleşir. Bu, cumhurbaşkanının ya da başkanın rakiplerinin iktidar grubunda planlanmasıyla
ilgilidir. Saray darbelerinin amacı, cumhurbaşkanının anayasal eylemle değiştirilmesidir. Suikastlar saray
darbelerinin de önemli bir özelliğidir ve başarı için genellikle askeri desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.323
Üçüncü darbe türü olarak komployu gösterebiliriz. Bir komplo, ordu içindeki bir grup tarafından
gerçekleştirilen şiddetli bir askeri isyandır. Kilit askeri hedeflerin ele geçirilmesi ve daha sonra devlet iktidarı
ele geçirilmesi için bir komplo içerir. 1973'te Şili darbesini bu doğrultuda örnek olarak gösterebiliriz.324
3.
Darbelerle İç İçe Latin Amerika Ülkeleri
Latin Amerika'daki son yetmiş yılda demokrasiyle ilgili iki döngüsel dönemi görebiliriz: 1920'lerin
sonundan 1950'lerin sonu ve 1950'lerin sonundan 1980'lerin sonlarına ve bugüne kadar devam eden süreçtir.
Her iki döngüsel dönem sivil rejimlerin yoğun olduğu bir sivil rejimle başlar. Birçoğu daha sonra sivillerin
egemenliğine geri dönmek için askeri yönetime yenildiyse de, dâhil olan ülke sayısı giderek artmıştır.
1990'dan önce, bölgede demokrasi adına en iyi dönem 1950'lerin sonudur.325
Küba devriminden sonra 1960'lı yıllarda bu bahsettiğimiz iyi dönemler hızla geriledi ve bu döenmde
diktatörlüğün niteliği değişti. 1962-1964 yılları arasında sekiz askeri yönetime geçiş tamamlandı. Brezilya,
Arjantin, Peru, Şili ve Uruguay'daki askeri darbeler, solun tehditleriyle doğrudan bağlantılı olarak ya da bu
tehdidin önüne geçilmesi amacıyla kurumsal düzeni yeniden kurmaya çalışan bürokratik otoriter veya askeri
rejimleri de başlatır. 1970'lerde Latin Amerika'da birçok otoriter hükümet vardı. 1980'lerde, “Büyük
Buhran”dan bu yana yaşanan en büyük ekonomik krizin sarsıntılarında, 1930'lardan beri kıtada en dramatik
politik değişim gerçekleşti.326
1988-1991 yılları arasındaki dönemde, kıta tarihinde ilk kez başkanlık seçimleri, Küba dışında her
ülkede gerçekleştirildi. Tarihte ilk kez, bölgedeki tüm ülkeler (Küba hariç), seçilmiş cumhurbaşkanları
tarafından anayasal olarak öngörülen hükümlere göre idare ediliyordu. Ancak, bu rejimlerin birçoğunun
demokratik yapısını sınırlanmış ve bazılarının seçim sürecini sorunlu hale getirdi. Demokrasi, birkaç ülkede
kısıtlı olmasına rağmen, yüzyılın son on yılı başlamış olduğu için bölge tarihinde hiç olmadığı kadar zafer
kazanmıştı. Bölgedeki bu mevcut değişim, demokrasiye yönelik daha geniş bir uluslararası eğilimle paralellik
gösteriyordu.327
Freedom House, yıllık anketinin özgür olarak derecelendirildiği devletlerin sayısı, 1972 yılında 42'den
1980'de 52'ye, 1992'de 76'ya yükseldi.328 Aynı zamanda, bir tarihin sonu tartışmasının basit ifadeleri,
demokrasinin uluslararası meşrulaştırmasının onun konsolidasyonunu öngördüğü ileri sürüldü. Bununla
birlikte, 1995'e gelindiğinde, bu en son demokratik dalga hakkındaki iyimserliğin hem dünya çapında hem de
Latin Amerika'da hafifletilmesi gerektiği açıktı. Freedom House tarafından listelenen toplam ülke sayısı 1992
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yılında 183'ten 1995'de 191'e yükseldiğinde, serbest ülkelerin yüzdesi yüzde 42'den yüzde 40'a ve kısmen
özgür ülkelerin yüzdesi yüzde 36'dan yüzde 32'ye düştü.329
Latin Amerika'da bölgedeki demokrasinin kırılganlığını ortaya koyan hem dramatik hem de süregelen
süreçleri gösterebiliriz. 1990'lı yılların başında, Haiti'de darbenin askeri otorite tarafından başarılı olması,
Guatemala ve Venezuela'daki darbe girişimlerinin başarısız olması, Peru'da çok kısıtlı bir demokrasi biçiminin
yeniden dengelenmesi ile devam etti. Ancak, Şili makamlarına yönelik askeri zorluklar ve Kolombiya'daki
siyasi suikastlar gibi diğer problemli olaylar yaşandı. Dahası, devam eden insan hakları ihlalleri ve hatta temel
seçim süreçleri ile ilgili sorunlarla ilgili olarak birçok ülkede daha kademeli fakat daha az önemli işlemler
belirginleşti.330
Freedom House'un siyasal haklar ve sivil özgürlüklerce 1980-1994 yılları arasında üretilen önlemlerin
değişmesi, Latin Amerika’daki demokratik ilerlemesindeki durgunluğunun bir başka göstergesi oldu. Daha
sınırlı demokrasiler olarak Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Honduras ve Peru'da Freedom House skorları 5 iken
Arjantin, Brezilya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Uruguay ve
Venezuela'da 2-4 puan arasında bir düşük profil görülmüştür.331
1987-1994 yılları arasında Şili, Panama ve Paraguay ve Nikaragua daha az otoriter kategoriden yukarı
doğru hareket etti. Bununla birlikte, orta kategori önemli bir hareketlenme vardı. Bu sıralamaya göre, dokuz
ülke 1994'te özgür ve bunlardan beşi kısıtlı demokrasiler olarak listelenmiştir. 1994'deki liste Brezilya,
Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Peru ve Venezuela'yı dışladı ancak Şili ve Panama'yı dâhil
etmiştir; dahası, Arjantin ve Jamaika demokratik kategoride kalmayı sürdürmüş ve Guatemala hem siyasi
haklar hem de sivil özgürlüklerde daha da gerilemiştir. Ortaya doğru hareketi belirlemenin diğer bir yolu,
1987'de sekiz ülkenin çok düşük puanlara sahip olduğunu ve altı ülkede çok yüksek puanlar bulunduğunu
belirtmektir; 1994'te düşük puanlar ve birisi yüksek puan alan dört ülkeye düştü.332
Rapordan elde ettiğimi verilere göre birkaç sonuç çıkarmak mümkündür. Birincil sonuç, son birkaç
yılda otoriter kuralların en sert türlerinden uzaklaşıldığı ve sınırsız siyasi demokrasilere doğru ilerlemenin de
bir düşüşü olmuştur. Kategorideki hareketin varlığı, sınırlı demokrasilerin güçlendirilmesinde de zorluklar
yaşandığını gösteriyor. 1930'dan beri, Arjantin, Brezilya, Peru, Şili, Uruguay, Kolombiya ve Venezuela'dan
beri demokratik yönetime en büyük tecrübeye sahip olan yedi Güney Amerika ülkesi, bu daha genel bölgesel
kalıbı örneklendiriyor. 1980'den 1990'a kadar, bu ülkelerin ilk beşinde askeri yönetimden demokratik geçişler
yaşandı ve Şili de bunu yapmak için son ülke oldu.
1991 anayasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kolombiya'nın demokratikleşme yönünde önemli bir
dönüşüm geçirdiği söylenebilir. Venezuela da bu süre zarfında daha samimi birkaç siyasi reform
gerçekleştirdi. Ancak, Şili ve Uruguay haricinde, diğer ülkelerde 1994'te sivil özgürlükler konusunda 1987'den
daha kötü puanlar vardı ve bunlardan üçü (Kolombiya, Peru ve Venezuela) siyasi haklar konusunda da kötü
puanlara sahiptir.333
Uluslararası düzeyde, tartışma ekonomik, politik ve güvenlik boyutlarına odaklanabilir. Günümüzdeki
uluslararası eğilimler, güney Avrupa demokratik geçişlerine göre daha az olmasına rağmen, siyaset ve
güvenlik seviyesinde bölgedeki demokrasiyi destekliyor. İdeolojik olarak, Latin Amerika'da demokrasi ile
yarışan başka bir kural modeli yoktur. Gerilla hareketlerini, karşı-direniş doktrinlerini, kurtuluş teolojilerini
ve reformist dürtüleri canlandıran ya da güçlendiren, tüm ideolojik spektrumda aktörler üzerinde bu kadar
derin bir etkisi olan Küba devrimi artık bir model olarak hizmet etmiyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle, bazen
ABD sivil-askeri diplomasisinin ikili bir izi ile karmaşıklaşan komünizmi durdurmanın merkezi hedefi,
demokrasiyi teşvik etmek için bir uzlaşma oluşturmuştur. Bu, bölgede demokrasiyi savunmak isteyen
uluslararası eylemler hala çok az zamanlı, ancak çok taraflı olmasına izin verdi. Bu siyasal ideolojik düzeyde,
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Birleşik Devletler ve diğer uluslararası aktörler bu yedi ülkede olumlu roller oynamıştır. Demokrasiyi
zenginleştirmekten çok askeri otoriterliğe kaymanın sınırlandırılmasına yardımcı oldular.334
1988 yılında Pinochet'e karşı yapılan 1988 seçimlerinde Demokrasi İçin Ulusal Demokrasi Vakfı
desteğinden, Alan Garcia idarelerinde Perulu askeri birliklerle yapılan görüşmelerden ve 1993 Venezuela
seçimleriyle ilgili açıklamalarından bahsedebiliriz. Aynı zamanda, Birleşik Devletler ile Peru'daki Fujimori
yönetimi arasındaki ilişkilerin gelişmesinde görüldüğü gibi, bu eylemlere ilişkin sınırların ve belirsizliklerin
bulunduğu açıktır. ABD'nin Peru’ya yönelik politikası demokrasi ve insan hakları konusundaki endişeler,
Perin hükümeti çeşitli konularda çalışmaya devam etmek ve hükümetin pazar odaklı reformları desteklemek
ile dengelenmiştir. Nisan 1992 anayasal çöküşünden sonra Fujimori hükümetinin otoriterliği, uluslararası
siyasi tepkileri üzerine topladı; Peru'daki krizin şiddeti ve niteliği göz önüne alındığında, yanıt bir darbe ya da
daha açık otoriter bir kural olabilir.335
Askeri anlamda bakıldığında, Latin Amerika'daki durum, iç siyasette aktif katılımdan çekilmesini
kolaylaştıracak uygun bir mesleki rolün ne olması gerektiğinin temel nedeni olarak karışık bir şekilde kaldı.
Latin Amerika askeri birimleri için açık bir uluslararası örgüt ya da dışarıdan yönelik bir görev
bulunmamaktadır ve uluslararası barışı koruma misyonlarına ya da bölgesel savunma çabalarına katılım
tamamen eşdeğer bir veri değildir. Ordunun iç güvenlikte ya da uyuşturucu kaçakçılığına karşı savaşta aktif
bir rol oynamaya devam ettiği sürece, daha kapsamlı askeri müdahale riski hala kesintisizdir ve geçmişteki
sorunlara yönelik zorluklara devlet görevlileri tarafından insan hakları ihlalleri ile ilgili mevcut sorunlar
eklenebilir.336
Demokratik bir geçiş sonrasında ordunun varlığını sürdürebilmesi ya da iç güvenlik konularında
sivillerin görevden alınması nedeniyle, yerleşik imtiyazların ve ayrıcalıkların kaldırılması zordur. J. Samuel
Fitch'in belirttiği gibi, Latin Amerika askerlerinin iç güvenlikte aktif rol oynamaları kaçınılmaz olabilir.
Sivillerin demokratik rejimlere uygun savaşanların ve savaşa muhtaç olmayanların haklarına ilişkin normları
ve doktrinleri uygulamayı da içeren iç güvenlikteki sorumluluklarını ciddiye alması gerekir. Demokrat
liderlerin silahlı kuvvetlerle görevlendirilecek misyonlar konusunda temel bir fikir birliğine sahip olması
gerekir ve bu liderler gerektiğinde orduyu demokratik rejimler içine entegre etmeye çalışarak gerektiğinde
yeni kurumsal mekanizmalar oluşturmalıdır.337
Askeri misyonların yerel ve sivil rollere katılımı, afet yardımın veya çevre çalışmaları yapmak gibi
sivil liderlik için açık bir risk oluştur ve bütçeye, kuvvet boyutuna ve mesleki kimliğe ilişkin zorlu konulara
değinmeyi ortadan kaldırmaz. Muhtemelen bu boyut açısından en olumsuz ABD rolü özellikle 1980'lerin
ortalarından sonlarına doğru uyuşturucu savaşını askeri boyut kazandırma üzerine bir vurgu yapıldığında
Kolombiya ve Peru gibi ülkelerde sahnelenmiştir. Aynı zamanda, Birleşik Devletler ve diğer uluslararası
aktörler, güçlü yerel toplumsal aktörlerin veya siyasi liderlerin bu tür eylemleri destekleme konusundaki
isteksizlikleri de önem taşımasıyla birlikte askeri darbelerinin cesareti kırıldı. Kısacası, bir zemin
sürdürülmesine rağmen, bu risk faktörü zayıf görünmüştür.338
Uluslararası siyasal-ideolojik akımlar genellikle demokrasiyi lehtar ederse, bölgede uluslararası
ekonomik akımların benzer bir rol oynamadığı açıktır. Uluslararası sistem ve ülkeler içinde uyandırılan iktidar
dengeleri ve toplumsal değişim çeşitleri, Latin Amerika ülkelerinin izleyebileceği ekonomik model çeşitlerine
ve dolayısıyla siyasi katılım yoluyla başarıyla takip edilebilen ekonomik hedeflerin türlerine ciddi yapısal
kısıtlamalar getiriyor. Birçok Latin Amerika ülkesinin demokratik ilerlemesi sağlansa bile, istikrarın
sağlanması ve ilk reform çabaları öncesinde ve sonrasında yoksulluk ve eşitsizlik önlenemez bir şekilde
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artmıştır. Bu, bir çeşit ekonomik istikrar ve piyasa odaklı reformların gerekli olmadığını iddia etmek değil,
uygulananların yoksulluğu arttırdığını vurgulamaktır.339
Ekonomik istikrar ile ilgili yedi Latin Amerika ülkesi için yoksulluk ve mutlak yoksulluk oranlarıyla
ilgili tahminlerin bulunduğu bir çalışmadan söz edebiliriz. Çalışmada, sadece iki ülkenin, Uruguay'ın ve
Kolombiya'nın 1990'larda 1970'dekinden daha düşük ya da aynı olan kentsel yoksulluk oranlarına sahip
olduğu görülür. Şili, Arjantin gibi Venezuela'da bile 1990'dan 1992'ye kadar yoksulluk oranının düştüğü
gözlemlenen Kolombiya da bir artış gösterdi. 1992'de Arjantin ve Şili'de kentsel yoksulluk oranları
1970'lerdeki yaşadıklarının iki katı olarak gerçekleşti. Venezuela’da 1970'lerin bir buçuk misli vardı ve
Brezilya, Kolombiya ve Peru'da trajik olarak yüksek ve nüfusun yüzde 38 ila 45'ini oluşturuyorlardı.340
CEPAL'in belirttiği gibi, ekonomik büyüme, enflasyon oranlarındaki düşüş, istihdam artışı ve asgari ücret
oranları son birkaç yıl içinde Arjantin ve Şili gibi ülkelerdeki fakir grupların yeniden dağıtılmadan daha fazla
yardım almasına neden oldu; sadece Uruguay için dağıtım yoksulluğun azaltılmasına yardımcı oldu. 341
Ekonomik yeniden yapılanma uygulanmasının zor bir aşamasını aşan yedi ülkeden biri olan Şili'de,
sosyoekonomik kısıtlamalar, demokratik yönetim koalisyonunun uyguladığı stratejilerde belirgindir. Örneğin,
yoksulluğun azaltılmasında elde edilen başarılar, hükümetin varlıkların yeniden dağıtması yerine, öncelikle
ekonomik büyümenin (özellikle düşük ücretli sektörlerin) yarattığı istihdam üzerine kurulmuştur. Şili
sosyalistleri, refah tipi transfer ödemelerini küçümsemek ve bunun yerine fakirlere eğitim, öğretim ve pazar
ekonomisine bütünleştirmeyi kolaylaştırmak için diğer faydalara daha fazla erişebilecekleri sosyal yatırımları
hedeflemeye çalıştı. Özetle, bu kısıtlamalar bu ülkelerdeki aktörlerin politika seçeneklerini ve hedeflerini
sınırlamak ve sosyal ve politik gerginliklerin devam etmesine yol açmış gibi görülebilir. 342
4.
Latin Amerika’da Darbe Kültürü
Birçok ülke tarafından dile getirilen demokrasi, günümüzde birçok ülkenin siyasi rejimini açıklarken
yeterli değildir. Demokratikliğin ölçütü, daha yüksek seviyelerde popüler kontrol sağlayan ilkelere dayanır.
Bu kontrol üç bileşene sahip olmak ile ilgilidir: siyasi katılım, rekabet gücü, sivil ve politik özgürlükler. Ancak
söz konusu bu bileşenlerin gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde problemlidir. Bu problemin çeşitli
gerilemelere ve farklı yönetim anlayışlarına geçilmesindeki rolü bir itici güç olarak bulunur.
Birçok Latin Amerika ülkesinin tarihi ortak bir paydada buluşur: Ordu. Bu ülkelerin siyasi hayatında
ordu önemli bir rol oynar.343 Bu rol uzun süren askeri yönetimler ve darbeler ile desteklenmiştir. Askeri
darbelerin sadece bir askeri olgu olduğu varsayımlarını kabul etmek olayın net bir şekilde anlaşılmasında
yanıltıcı olabilir.344 Bu yanlış anlamalar, sivil aktörlerin oynayacağı herhangi bir rolün hafife alınmasını da
beraberinde getirebilir. Latin Amerika siyasi tarihini değerlendirdiğimizde, sivil faktörün de önemli bir rolü
bulunur. Örneğin, Arjantin'i ilgili birçok askeri analizde sivil nüfusun bir kısmı tarafından herhangi bir destek
olmadan bir askeri darbenin yapılamayacağı açıkça görülür.345 Aslında bu sonuç, Latin Amerika'daki başarılı
darbelerin çoğunu kabul edebilir ve belirli ülkenin coğrafi konumuna bakılmaksızın demokratik olmayan bu
değişikliklerin çoğuna bile uygulanabilir.
Latin Amerika’da askeri güçlerin rolü militarizmde saklıdır. Farklı devlet tanımları yapmak
mümkündür: Pretoryen Devlet, Jandarma Devleti, Garnizon Devleti. Latin Amerika ülkelerinin siyasi tarihi,
askeri rejimin kurulmasına karşı genellikle sivil direnişin ihmal edilebilir olduğunu göstermektedir. Sivil
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aktörlerin davranışlarındaki bu asimetri, bu durumun muhtemelen etkisinden dolayı darbe ile anlaşma
anlamına gelmiyor.346
Hükümetin demokratik olmayan değişikliklerinde toplu devrim denilen yerlere odaklanmasına
rağmen, fiili düzensiz yönetici transferlerinin çoğu askeri darbelerdir. 1789 Fransız Devrimi, Şubat 1917 Rus
Devrimi ya da 1978-1979 İran Devrimi gibi toplu devrimler Latin Amerika ülkeleri için tamamen olağandışı
olaylardır; bunun yerine askeri darbeler, iyi bilinen bir siyasi gelenektir. Latin Amerika ülkelerini karakterize
eden, askeri yönetim ile demokratik olmayan siyasi yapılarına dikkat etmek gerekir. Askeri yönetimin, Latin
Amerika ile Kuzey Amerika ülkeleri arasında demokrasi konusundaki farklılığının yeterli bir değişken olduğu
açıkça görülecektir.347
Darbeler genellikle iktidar boşluğunu karakterize edebilen ekonomik veya sosyal kaos dönemini takip
eder. İktidar boşluğu, hükümetin yönetme yükümlülüğünü yerine getirmediği bir durum olarak tanımlanır; bu
durum genellikle ekonomik ve sosyal bir kaosu ima eder. Hiç şüphesiz bu durum ülkelerin kurumsal olarak
zayıflıklarının değerlendirilmesi ile de ölçülebilir. Dayanıklı ve dayanıksız (kurumsal zayıflıklar) rejimler
arası darbe riskine ilişkin darbenin yapısal nedenleri, dayanıksız rejimlerde sıklıkla görülmektedir. Bu
doğrultuda Latin Amerika ülkelerinde dayanıksız rejimler bir ABD demokrasisi ve istikrarı ile
karşılaştırılması pek mümkün değildir. Belkin’in “Darbe Riski’nin Yapısal Anlayışı” başlıklı çalışmasında348
ifade edildiği üzere darbe riski düşük ve yüksek olarak iki kontrol grubu oluşturur. Düşük ya da etkisiz olarak
nitelendirdiği bölümde, endüstrileşmiş batı ülkelerini gösterirken; yüksek riskin bulunduğu bölgeler rejim ya
da iktidar başarısızlıklarından ötürü darbenin sıklıkla görülebileceği güney bölgeleridir. Rejime yönelik
Darbe-Prova Çabaları olarak nitelendirdiği diğer bölümde ise yüksek ya etkili ve düşük olarak değerlendirmiş
ancak hiçbir ülkenin bu kategoride bulunmadığını belirtmiştir. Ancak hem riskin yüksek olduğu hem de darbe
provalarının etkili olduğu bölgelerde darbenin yaygın bir gelenek ve bazı rejimlerin sadece hayatta kalmaya
yönelik hareket ettiğini söylenir. Bu iki riskin yüksek olduğu bölümlere ilişkin 1950 ve 1960 yıllarındaki
Suriye ile günümüz Esad rejimi altındaki Suriye örnek gösterilmiştir.349
5.
Latin Amerika Gerçeği: Kuzey ve Latin Amerika Neden Farklı?
Çalışmamızda Kuzey ve Latin Amerika’nın darbeler özelinde değerlendirilmesi adına Latin Amerika
edilgen ülke olarak tasarlanmıştır. ABD ise etken ülke olarak değerlendirmek, gerçekleşen darbelerdeki
rolünün anlaşılması amaçlanmıştır. Şüphe yok ki, ABD Latin Amerika’yı kendi ulusal çıkarları açısından
önemli bir arka bahçe olarak görür. Hem ekonomik ya da sosyolojik parametreler ışığında dün olduğu gibi
bugünde Latin Amerika, ABD’nin dış politikasında önemli bir yere sahiptir. Bu sahiplik, ABD’nin resmi
doktrinlerine yansımakta ve bu coğrafyadaki ideolojik rekabette ABD ya da ABD karşıtı olmak, Washington
hattının değerlendirmesine bırakılmıştır.350
Latin Amerika’nın tarihsel süreci darbeler bağlamında bir düşüşü içermektedir. Üçüncü
demokratikleşme dalgası öncesi askeri müdahaleler yaygındır. 1907-1966 yılları arasında 20 Latin Amerika
ülkesinde 105 kez askeri müdahale gerçekleşmiştir.351 1980’lerde askeri darbelerin nadir ancak siyasal
iktidarın düşürülmesi ile ilgili anayasal ya da yasal formların arttığı bilinir. 1978-2016 yılları arasında 19
siyasal iktidar yönetimden bu yasal formlar aracılığıyla düşürülmüştür. 8 demokratik yollarla seçilmiş başkan
görevlerinden meclis soruşturması ile uzaklaştırılmıştır.352
Edgardo Enrique Zablotsky, Political Stability and Economic Growth: A Two Way Relation, Sayı: 109. CEMA, 1996, s. 15.
a.g.e., s. 5.
348
Aaron Belkin ve Evan Schofer, Toward a Structural Understanding of Coup Risk, The Journal of Conflict Resolution, Cilt 47,
Sayı 5, 2003, ss. 594-620.
349
Belkin ve Shofer, s. 599.
350
Sait Yılmaz, Latin Amerika’da Neler Oldu?, 08.05.2012, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü,
http://www.21yyte.org/tr/arastirma/amerika-arastirmalari-merkezi/2012/05/08/6598/latin-amerikada-neler-oldu, E.T. 03.01.2018.
351
Egil Fossum, Factors Influencing The Occurrence Of Military Coups D'etat In Latin America, Journal of Peace Research, Cilt
4, Sayı 3, 1967, s. 228.
352
Fernando Collor de Mello (Breziya, 1992), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Abdalá Bucaram (Ekvador, 1997), Raúl
Cubas Grau (Paraguay, 1999), Lucio Gutiérrez (Ekvador, 2005), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Otto Pérez Molina
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Bir olayın anlaşılmasında nedenlerin yeri oldukça mühimdir. Latin Amerika ile ilgili birçok darbeden
söz etmek mümkündür. Bu darbeler ile ilgili olarak bir azalmadan söz edebilsek de henüz herhangi bir riskin
kalmadığını ifade etmek mümkün değildir. Olağandışı gerçekleşen darbelere ilişkin farklı faktörlerin etkili
olduğu değerlendirilebilir. Bu bağlamda çalışmanın işleyişi, Latin Amerika’da darbelerin nedenleri üzerinden
işlenebilir. Altı faktörün değerlendirilmesi ile Kuzey Amerika’nın anlaşılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda
alt başlıklar halinde altı faktörü değerlendirmenin yapılabileceği gibi bu faktörleri artırmak mümkündür. Öyle
ki ABD faktörü, darbelerin incelenmesinde dış güçler olarak değerlendirebilir. Ancak kuramsal bir yöntemden
uzaklaşmamak adına bu faktörün bir komplo olasılığı tartışılabilir. Öncelikle bir ülkenin siyasi ve ekonomik
yapısı zayıfsa, burada temel suçlu ülkedir. Ölecek bir hastayı zehirlemek süreci hızlandırabilir ancak hastanın
ölümüne yol açan temel faktörleri patolojik bir olgu ile açıklanmalıdır.
5.1. Ekonomik Koşullar
İstikrarsız ekonomik duruma bağlı yoksulluk, Latin Amerika’da temel sorunlar arasında yer alır. Bu
sorun ülkelerdeki kişi başına düşen gelirin azalmasında rolü bulunur. Londregan ve Poole’nın bu bağlamda
Latin Amerika’da darbelerinin nedenlerinde kişi başına düşen gelirin azalmasını gösterir. 353 Olumsuz
ekonomik şoklar, ülkelerin uzun süreli durgunluk yaşamasına ve bu durgunluk gelişmişlik düzeyinin aşağıya
çekilmesinde etkilidir.
Hochstetler ve Edwards’e göre kişi başına düşen gelirin artması ve ekonomik büyüme, iktidara karşı
meydan okumaları azaltır.354 Hemlke ise ekonomik büyümeden ziyade kişi başına düşen gayri safi yurtiçi
hasılanın önemine vurgu yapar.355 Vatandaşların ekonomik problemlerinin olmaması, bir anlamda apolitik
olmalarını da destekleyebilir.356 Ya da tam tersi olarak, ülkelerinin liderlerini desteklemesini sağlayabilir.
Ekonominin aslında darbelerin yaşanmasında en temel faktör olarak değerlendirilebilir. Bir ülkenin
gelişmişlik düzeyini ekonominin belirlediği ve bu ekonomi ile ilgili ülke siyasi ya da akıllı bir güç olmasını
destekleyebilir. Ekonomide kırılgan ülkelerin, uluslararası arenadaki görüntüleri benzerlik göstermektedir. Bu
bağlamda kırılgan sekizli tanımında geçen üç ülkenin Latin Amerika’da bulunduğunu söyleyebiliriz. 357 Öyle
ki, Brezilya, Şili ve Arjantin darbelerle ilgili bir tarihsel verilere sahiptir.
5.2. Halk Seferberliği
Huntington’un kitlesel protestolar olarak değerlendirdiği halk seferberliği358, çoklu topluma
dayandırılan kitlesel ya da sokak protestoları, iktidarın kaderini belirler. Darbelerde askeri faktör yoğun bir
şekilde değerlendirilir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sivil faktörün de bu aşamada anlaşılması gerekir. Muhalif
elitlerden güç alan halk, siyasal iktidarın darbe yoluyla düşürülmesini destekleyebilir. Halk desteğini yitirmiş
bir siyasal iktidarın geleceğinden söz etmek pek mümkün değildir. Öyle ki birçok ülke yönetimi, bu halk
seferberliği sonrası günler hatta aylar sonra düşürülmesine neden olmuştur. Son Ukrayna’daki kriz burada
örnek olarak gösterilebilir.

(Guatemala, 2015), and Dilma Rousseff (Brezilya, 2016). Aktaran Aníbal Pérez-Liñán & John Polga-Hecimovich, Explaining
military coups and impeachments in Latin America, Democratization, 24:5, ss. 839-858.
353
John Londregan ve Keith Poole, Poverty, The Coup Trap and The Seizure Of Executive Power, World Politics, Cilt 42 Sayı 2,
1990, ss. 151-183.
354
Kathryn Hochstetler ve Margaret E. Edwards Failed Presidencies: Identifying and Explaining a South American Anomaly,
Journal of Politics in Latin America, Cilt 1, Sayı 2, 2009, ss. 31-57.
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Gretchen Helmke, The Origins of Institutional Crises in Latin America: A Unified Strategic Model and Test, American Journal
of Political Science, Cilt 54, Sayı 3, 2010, ss. 737-750.
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Cemal Fedayi, Amerika’da Demokrasi?, 28.12.2017, Hür Fikirler, http://www.hurfikirler.com/amerikada-demokrasi/, E.T.
29.12.2017.
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Mustafa Mete ve diğerleri, 2008 Finans Krizinin Kırılgan Sekizliler Üzerindeki Etkisi: Teorik Bir İnceleme, Elektronik Sosyal
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5.3. Tarihi miraslar
Tarihsel darbeler, bir ülkenin geleceğinde büyük bir riske sebebiyet verebilir. Bu doğrultuda Finer ve
Putnam’ın söylediği gibi tek bir darbe bir toplumun siyasi kültürünü erozyona yol açabilir ve gelecek
müdahalelerin ortaya çıkmasında zemin hazırlayabilir.359
Darbe tellallarını cesaretlendiren darbeye ilişkin tarihsel veriler, bu kişilerin stratejilerine yön verebilir.
Latin Amerika’da askeri darbelere yönelik her ülkenin bir tarihsel verisi vardır. Bu durum bir diğer
gerçekleşmiş darbenin domino taşı gibi gösterilebilir. Türkiye’de de böyle bir mirastan söz edilebilir. 20 yılda
bir darbenin gerçekleştiği Türkiye’de 2000 yılı sonrası halk artık darbelere karşı durmayı öğrenmiştir. Sivil
faktörün bu tarihsel mirasın önüne geçmede önemli bir aşama olduğunu söyleyebiliriz.
5.4. Komşu Etkisi
Fossum’un kuramsallaştırdığı komşu etkisi ve Brinks ve Loppedge’nin “bitişik komşular” yaklaşımı,
darbelerin bir başka nedeni olarak gösterilebilir.360 Demokratikleşme dalgasının 1977 sonrası Latin
Amerika’da anlaşılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Yine de bu görüşün karşısında olan yazarlar da
vardır. Miller ve arkadaşları, istikrarsızlığın sınırlardan kolayca yayılmayacağını belirtir.361
Bölge çapında değişimlerin, dönüşümlere yol açması mümkündür. Birçok ülke demokratikleşme
seçeneğini kullandı ve mevcut uluslararası düzendeki karar alıcılar ile iyi geçinme adına, askeri müdahaleler
yerine farklı yöntemlerin daha rasyonel olabileceğini düşündü. Ki bu durumu tarihsel olarak Latin
Amerika’nın dönüşümünde gözlemlemek mümkündür. Realiteyi özümseyerek özetlemek gerekirse, bölgesel
ya da komşu etkisi, darbe tellallarının cesaretini arttırabilir ya da tam tersi durum gerçekleşebilir. Bu
doğrultuda suya atılan su dalgalarının dağılması gibi rastlanabilir.
5.5. Siyasi Elitler
Askeri müdahalelere yönelik çalışmalar sıklıkla hükümet, sivil muhalifler ve askeri güçler arasındaki
etkileşime odaklanır. Rakiplerin sandık üzerinde birbirlerine karşı üstünlük kuramadıkları durumlar olabilir.
Bir rakip sürekli seçimleri kazanabilir, diğer rakip ise arzuladığı zaferi farklı yollardan elde etmeye yönelik
oyun içi mızıkçılığı deneyebilir. Hal böyle olunca muhalifler arasındaki bu oyuna, askeri güçler dâhil edilir.
Aynı şekilde askeri güçler içerisinde de rakiplere ait oyuncular, bu oyunun bir şekilde kazanılması adına, her
yolu mubah görebilir. Burada eklenilmesi gereken herhangi bir rakibin radikalleşmesidir. Bu yüzden
literatürde de tartışıldığı gibi radikalizm potansiyel bir neden olarak askeri müdahalenin tetikleyicisidir. Diğer
bir deyişle iktidarın ya da muhalefetin radikalleşmesi, askeri güçler için bir neden olacaktır. 362
5.6. Partizanlık
Partiye ya da iktidara verilen destek, hukuki müdahalenin önüne geçilmesinde yardımcı olabilir, ancak
askeri müdahale riski genişleyebilir. Bu doğrultuda sivillerin rolü yine aynı şekilde belirleyicidir. Bir iktidar,
belirli bir kesimi arkasına alarak, diğer kesimi ötekileştirebilir. Arkasına aldığı kesimi kayıracak şekilde
kararlar alabilir ve ülkenin siyasal ve ekonomik olarak diğer kesimlere yönelik yabancılaştırması gündeme
gelebilir. Bu bağlamda seçilmiş kesim ve siyasi elit iktidarın yanlışlarını partizanca destekleyerek, meclis
soruşturmasının önüne geçebilir.363 Az gelişmiş ülkelerde partiler, futbol takımları gibi ilgi görmektedir.
Vatandaşlar, bir partiye bağlılığı, bir aileye bağlılıkla değerlendirebilir. Bu yaklaşım, siyasi ve hukuki aklın
yerine duygulara bırakabilir.
Muhalif elit ve dışlanan kesim sokak ve kitlesel protestolar ile askeri güçlerin kışlalardan ayrılarak,
ülke yönetiminde balansı sağlamasını talep eder. Bu durum seçilmiş iktidarın düşürülmesine ve daha masraflı
359

A.g.e., s. 843.
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Resolution, 2016, s. 2.
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bir yola girilmesine destek verir. Meclis soruşturması ile düşürülmesi, ülke adına fayda sağlayabilecekken,
askeri güçler, demokrasinin sekteye uğratılmasına ve anti demokratik yönetimin ülkeyi devralmasını sağlar.
Bu durum ülke adına belki de en istenilmeyecek sonuçtur.
6. Değerlendirme
Nedenlerde görüleceği gibi askeri darbelerin çeşitli etkileyici değişkenleri bulunur. Kuzey
Amerika’nın Latin Amerika ile ekonomik olarak karşılaştırılması pek makul değildir. Kuzey Amerika hiç
şüphesiz ABD öncülüğünde, uluslararası düzenin işlediği bir fabrikadır. Latin Amerika ise bu fabrikanın
işçileri olabilir. Kişi başına düşen gelir ve gelişmişlik düzeyi büyük bir oradan Latin Amerika’ya göre
üstündür. Kuzey Amerika’nın bir göç sorunu, yine az gelişmiş Latin Amerika sınırlarından gelmektedir. Bu
göç sorunun arka planında aynı şekilde ekonomik koşulların olduğunu söyleyebiliriz.364
Kuzey Amerika’da ülkeler demokrasi ile yönetildiği için sivil protestolar farklı konularda dahi
gerçekleşebilmektedir. İnsanlar eşcinsel evliliği ile ilgili sokaklara dökülebilir, bir şekilde siyasal
mekanizmayı etkilemeye çalışır. Latin Amerika’da halklar ise sokaklara yaşam mücadelesi adına
dökülmektedir. İktidarlarının yolsuzlukları, düşük maaşları karşısında en utanç duyulası bir gelişmedir. Bu
bağlamda halkın temel insani ihtiyaçlarının karşılanması adına iktidarı etkilemek ve gerekirse düşürmek,
kaçınılmaz bir yetki vermektedir.
Kuzey Amerika nispeten Meksika (her ne kadar bir Latin Amerika ülkesi olsa da) dışında tarihsel bir
darbe verisine, Latin Amerika’da olduğu ölçüde sahip değildir. Meksika ağırlıklı olarak ekonomik
problemlerle anılmaktadır.365 Kuzey Amerika ülkelerinde bağımsızlık devrimleri, diktatörlere ya da işgalcilere
karşı yapılır. Sistemsel bir şekilde Kuzey Amerika’da darbe benzeri gelişmeleri incelemek pek mümkün
değilken, Latin Amerika’da 20 yıl önce yaşanmış bir darbenin 20 yıl sonra benzeri ortaya çıkabilmektedir.
Kuzey Amerika’da bölgesel etki, bölgeselleşme dalgasıyla, uluslararası kurum ve kuruluşlarla
desteklenir. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ve diğer bölgeselleşme çalışmaları, ticaretin
önündeki engellerin kaldırılması ile savaşan değil, çalışan ekonomilerin varlıklarına gereksinim duyar. Bu
doğrultuda ABD’deki iktisadi gelişmeler, Kanada ile yakın bir şekilde eşgüdümlüdür. Demokrasilerin
gelişmesinde birbirlerini motive edecek gelişmiş düzeyleri üzerinde rekabetlere bırakır.
Siyasi elitler, Kuzey Amerika’da Latin Amerika’da olduğu gibi yüksek bir güce sahip değildir.
Demokratik seçimlerle, siyasal iktidarın geleceği bir şekilde sınırlandırılır. Bu bağlamda Amerika’da bir
diktatörden söz etmek, mevcut anayasal parametreler ışığında mümkün değildir. Bir siyasi aktörün ABD’de
en fazla iki dönem seçilebilme realitesi, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bayrak yarışını teşvik eder.
Bu doğrultuda Latin Amerika’da olduğu gibi Kuzey Amerika’da ılımlıların iktidardan inmesi söz konusu
değildir.
Partizanlık bağlamında, Kuzey Amerika, Latin Amerika’dan ayrılır. Kuzey Amerika’daki ülkelerde
sivil toplum gelişmiş, siyasi partiler seçimden seçime tartışılma durumundadır. Chavez’in destekçileri
örneğini, Kuzey Amerika’da görmek mümkün değildir. İnsanlar Venezuela’da seçime parti programlarından
ziyade bir kişiyi desteklemekle gitmektedir.366
SONUÇ
Kuzey ve Latin Amerika’nın birbirlerinden kuzey ve güney ayrımında olduğu gibi farklı olduğu bir
gerçektir. Ülkeler arası gelişmişlik düzeyi, tarihsel miraslar gibi diğer farklılıkların siyasi rejimlerin
gelişiminde rolü kaçınılmaz olmuştur. Latin Amerika’nın darbeler ile anılmasındaki temel faktörlerin Kuzey
Amerika’da pek mümkün olmadığı, Latin Amerika’nın böyle bir darbe ile ilgili temel bir probleminin
olmadığı görülmüştür.
Doris Meissner ve diğerleri, Immigration and America’s Future: A New Chapter, Migration Policy Institute, 2006, s. 87.
Fatma ve A. Suut Doğruel, Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar: Arjantin. Brezilya, Meksika, İsrail ve Türkiye, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006, ss. 89-90.
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Günümüzde Latin Amerika’da darbelerin nadir görülmesi, demokratikleşme ile açıklanabilir.
Komşular arası demokratiklik göstergeleri, Latin Amerika ülkelerinin dönüşümünde öncü rolü olacaktır.
Ekonomik gelişmelerin bu aşamada siyasi iktidarı destekleyeceği ve devletlerin kurumsallaşmaları ile zayıf
ve kırılgan görüntüleri geride bırakması mümkündür. Kısacası, kuzey ve güney ayrımında olduğu gibi Kuzey
Amerika darbeler bağlamında güçlü bir bölgedir.
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(36)
Celal Hakan KAN367
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KOŞULLU SALIVERMENİN GERİ ALINMASI
RECOVERY OF CONDITIONAL RELEASE IN THE LIGHT OF THE COURT'S DECISIONS

ÖZ
Diğer ülkelerin infaz kanunlarında olduğu gibi Türk İnfaz Hukuku’nda da cezanın temel amacı suç
işleyen bireylerin ıslah olmasını sağlamaktır. Bu nedenle suçlara dair ceza süreleri belirlenmiş ve bu sürelerde
suçluların ıslah olacağına dair kanaat geliştirilmiştir. Ancak kişilerin suç işlemelerinin ardından infaz
kurumları dâhilinde geçirdikleri zaman dilimi içinde daha erken ıslah olabileceklerine dair kanaat
geliştirilmesi üzerine koşullu salıverme müessesesi geliştirilmiştir. Bu sayede hükümlüler bihakkın yatmaları
gereken süreden daha önce infaz kurumundan çıkabilmektedirler. Hükümlülerin infaz kurumundan koşullu
salıverme ile çıkmalarının ardından belirli birtakım yükümlülükleri yerine getirmeleri durumunda ise
cezalarının infaz kurumu dışında tamamlanması söz konusu olmaktadır. Ancak bu kurumun esası olan ıslah
olma durumunun sağlanması ve koşullu salıvermenin amacına hizmet edebilmesi için bu uygulamanın geri
alınması da söz konusu olmaktadır.
Koşullu salıvermenin geri alınması belirli şartlara bağlanmakla birlikte hükümlünün infaz kurumuna
dönmesi ile sonuçlanmaktadır. Koşullu salıvermenin geri alınması ile ilgili gereklilikleri konu alan bu makale
doktrinde yer alan bilgiler ve Yargıtay kararları kullanılarak oluşturulan bir derleme çalışması niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: koşullu salıverme, şartlı tahliye, koşullu salıvermenin geri alınması, şartla
salıvermenin iptali.

ABSTRACT
In the Turkish Penal Code, as in the criminal laws of other countries, the main purpose of the
punishment is to ensure that the perpetrators are corrected. For this reason, the punishment periods for the
offenses were determined and conviction that the offenders would be rehabilitated during these periods was
developed. However, conditional release has been developed upon the conviction that individuals may be
rehabilitated earlier within the time frame they spend within the execution institutions after committing crimes.
In this way, convicts can leave the prison before the time they need to spend. If convicts fulfill certain
obligations after leaving the prison with conditional release, their penalties may be completed outside the
prison. However, in order to ensure the condition of correction, which is the basis of this institution, and to
serve the purpose of conditional release, this practice should also be withdrawn.
The withdrawal of conditional release is subject to certain conditions but results in the convict's return
to the execution institution. The information contained in the study doctrine about the requirements for the
withdrawal of conditional release and the results of the Supreme Court decisions are compiled.
Keywords: conditional release, conditional release, withdrawal of conditional release, cancellation of
conditional release
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GİRİŞ
Ceza kanunları, suç işleyen bireylerin işledikleri suça dair yaptırımları içeren ve özünde toplumun
huzurunu koruma amacını taşıyan disiplinlerdir. Bu kanunlara göre suçlara dair belirlenen cezaların temel
amacı ise ceza süresince infaz kurumunda kalan hükümlünün ıslah edilmesini sağlamaktır. Ancak burada ıslah
süresi noktasında bir kesinlikten söz etmek mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle kimi hükümlüler ıslah
koşullarını daha erken sağlayabilmektedir. Bu da bireyin infaz kurumu bünyesinde daha fazla tutulmasını
gereksiz bir hâle getirmektedir.
Hükümlülerin belirlenen süreden önce ıslah olmaları durumunda toplumsal yaşama dönebilmeleri için
koşullu salıverme müessesesi geliştirilmiştir. Bu sayede birey işlemiş olduğu suça dair belirlenen süre zarfında
infaz kurumunda kalıp yine bu süre içinde iyi halli olarak nitelendirilen davranışları sergilemesi durumunda
cezasını infaz kurumu dışında tamamlamaya hak kazanır.
Hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanmasının ardından infaz kurumu dışında tam bir serbestlik
söz konusu değildir. Nitekim bu müesseseden faydalananların belirli yükümlülüklere tabi tutulduğu
bilinmektedir. Bu bağlamda bireyin kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya kasıtlı olarak
suç işlemesi gibi durumlar koşullu salıvermeye dair hakkını kaybetmesine neden olmaktadır.
1. Koşullu Salıverme Kavramının İncelenmesi
Koşullu salıverme olarak adlandırılan uygulama, hükümlünün hapis cezasının bir kısmını çekmesinin
ardından geri kalan cezasını infaz kurumu bünyesinde çekmeden serbest bırakılmasını ifade eden bir
müessesedir. Ancak bu serbest bırakılma durumu hükümlünün cezasının bittiği anlamına gelmemektedir.
Nitekim uygulamada cezanın geri kalan kısmının infaz kurumu bünyesinde çektirilmesinden vazgeçilerek
hükümlü serbest bırakılmaktadır. Ancak serbest kalma durumunda dışarıda, belirlenen süre ve yükümlülükler
dahilinde hareket etmesi, belirlenen süreyi herhangi bir suç işlemeden geçirmesi hâlinde cezasının infaz
edilmiş kabul edilmesini içermektedir. Diğer bir ifadeyle hükümlünün cezasının geri kalanı belirli şartlar
dahilinde dışarıda infaz edilmektedir368.
Doktrinde koşullu salıverilme ile ilgili açıklamalar incelendiği zaman bu müessesenin aynı zamanda
cezanın bireyselleştirilmesi noktasında bir araç olarak değerlendirildiği de görülmektedir. Nitekim infaz
kurumları bünyesinde ıslah ve terbiye konusunda oluşturulan programlara uyuması durumunda özgürlüğüne
daha erken kavuşacağını düşünen hükümlünün bu programlara daha çabuk adapte olmaya çalışması gibi bir
durum söz konusudur. Bununla birlikte bu müessese hükümlüyü iyi halli olmaya özendirmekte ve bu şekilde
infaz kurumları içinde disiplinin sağlanmasına da büyük oranda katkı sağlamaktadır369.
Koşullu salıvermenin normal şartlarda uygulanması durumunda elde edilecek hususlar doktrinde
bahsettiğimiz şekilde belirtilmektedir. Ancak Türkiye'de bu müessesenin uygulama şekli incelendiği zaman
rutinleşmeye yönelik bir uygulama olduğu görülmektedir. Nitekim infaz kurumlarında hükümlüler açısından
iyi hal olarak belirtilen durumlarda denetimin eksikliği veya bu konuda esneklik sağlanması, bununla birlikte
koşullu salıvermeye uygun olma durumunda yeterli gözetimin yapılmaması Türkiye'deki koşullu salıverme
uygulamasına yönelik birtakım eleştirilerin gündeme gelmesine neden olmuştur. Bununla birlikte yine
Türkiye özelinde koşullu salıverme uygulaması ile cezaevlerinin doluluk oranının azaltılması, bu kurumların
devlete yüklediği ekonomik ve sosyal maliyetlerin düşürülmesi gibi amaçlara hizmet edildiğinden de
bahsedilmektedir370.

Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2017, s. 837; Nur
Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 9. Bası. İstanbul: Beta Yayınevi, 2016, s. 660; İzzet Özgenç,
Türk Ceza Hukuku, 13. Bası. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2017, s. 704.
369
Türker Tok, “Ceza Hukukumuzda Koşullu Salıverilme Sistemi”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 2, S. 8, Nisan 2007, s. 74.
370
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2. Koşullu Salıvermenin Şartları
CGTİHK madde 107/1’e göre koşullu salıverme uygulamasından yararlanabilmenin şartları
belirlenmiştir. Bu bağlamda koşullu salıvermeden yararlanabilme konusunda doktrinde de iki farklı şartın
varlığından bahsedilmektedir. Bunlar;

Hükümlünün verilen cezanın belirli bir kısmını çekmiş olması,

İnfaz kurumunda bulunduğu süreyi iyi halli olarak geçirmesi şeklinde sıralanmaktadır371.
Bu hususta üzerinde pek durulmayan bir noktadan bahsetmek gerekmektedir. Nitekim
CGTİHK bünyesinde düzenlenen koşullu salıverme uygulamalarında hükümlü tarafından müesseseden
yararlanma talebinin olması veya bu imkândan yararlanmayı isteyip istemediği hakkında net bir açıklama
yoktur372. Bununla birlikte koşullu salıverme şartlarına haiz olan hükümlünün bu uygulamadan yararlanma
hakkına sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca hükümlünün başvurmaması durumunda bile infaz kurumu gerekli
işlemi başlatma yetkisine sahiptir373. Diğer bir ifadeyle koşullu salıvermeden istifade noktasında hükümlünün
isteği veya rızası dikkate alınmamaktadır374.
2.1. Cezanın Belirli Bir Kısmının Çekilmiş Olması
Hükümlünün koşullu salıverme müessesesinden yararlanabilmesi için gerekli olan ilk koşul; işlemiş
olduğu suça dair belirlenen ceza süresinin belirli bir kısmını infaz kurumu dahilinde çekmiş olmasıdır. Bu
bağlamda şu detayın altını çizmekte yarar vardır ki, koşullu salıverme uygulaması yalnızca hapis cezaları için
geçerli olan bir uygulamadır. Bunun dışında kalan ve “tazyik hapsi” olarak nitelendirilen ceza ise zorlayıcı
bir tedbir niteliğinde olduğu için tazyik hapsine mahkûm edilen kişilerin koşullu salıvermeden faydalanması
söz konusu değildir375.
“Hükümlünün cezasının bir kısmını infaz kurumunda geçirmiş olması” şeklindeki ifade esasında
kapalı bir ifadedir. Diğer bir deyişle koşullu salıvermeden yararlanma konusunda belirli bir süre bilgisi
barındırmayan bir ifadedir. Nitekim kişinin her suça dair sabit bir sürede koşullu salıvermeden yararlanması
söz konusu değildir. Bu bağlamda cezanın süresi ve türüne göre koşullu salıvermeden yararlanma süresinde
farklılıklar olduğunu söylememiz mümkündür. Bu cezalar ve cezalara göre infaz kurumunda geçirilmesi
gereken süre CGTİHK’da detaylı bir şekilde işlenmiştir. Buna göre ağırlaştırılmış müebbet cezası, müebbet
hapis cezası, süreli hapis cezası gibi mahkûmiyet türlerinde kişinin koşullu salıvermeden faydalanabilmesi
için infaz kurumunda geçirmesi gereken süre değişiklik göstermektedir376.
2.2. İyi Halli Olma Durumu
Doktrin incelendiğinde Türkiye'deki koşullu salıverme uygulamalarında iyi halli olma durumunun
yanlış uygulandığına değinildiği görülmektedir. Ancak koşullu salıvermede iyi halli olma durumunun normal
işleyişte her mahkûma uygulanan ve mahkûmun iyi halli olsun ya da olmasın koşullu salıvermeden
yararlanmasını sağlayan bir yapısı olmadığını belirtmek gerekmektedir. Bu bağlamda CGTİHK madde
107/1’e göre, hükümlünün koşullu salıvermeden faydalanabilmesi için infaz kurumunda belirlenen süreyi
geçirme zorunluluğu ile birlikte bu sürede “iyi hal” olarak ifade edilen duruma uygun şekilde davranması da
gerekmektedir. Bu bağlamda koşullu salıvermeden faydalanabilmek için gerekli görülen şartların ayrılmaz bir
bütün oluşturduğunu belirtmekte yarar vardır377.

Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2017, s. 837.
Centel vd., 7. Baskı, s. 651.
373
Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul: Beta Basım Yayın,
11. Baskı, 2000, s. 1017.
374
Erhan Günay, İnfaz Hukukunda İçtimai, Mahsup ve Koşullu Salıverilme, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008, s. 343.
375
Özgenç, s. 767.
376
Özgenç, s. 768.
377
Kayıhan İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1.Baskı, İstanbul: Beta Basım, 2016, s. 687.
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İyi halli olma durumu oldukça kapsamlı bir ifade olduğu için CGTİHK madde 89’da iyi halin nasıl
tespit edilebileceği hususu üzerinde durulmaktadır. Diğer bir ifadeyle ilgili maddede hangi koşullarda
hükümlünün iyi halli olduğu yönünde kanaat geliştirileceğinden bahsedilmektedir. İlgili maddeye göre;

hükümlünün öncelikli olarak infaz kurumu bünyesinde düzen ve güvenliği sağlama amacıyla
konulan kurallara içtenlikle uyması,

hükümlü olarak kendisine sunulan hakları iyi niyetle kullanması,

infaz kurumu bünyesindeki yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmesi,

toplumla bütünleşme yönelik uygulanan programlara katılması,
gibi gereklilikler aranmaktadır. Bu gerekliliklerin sağlanmasının ardından koşullu salıverme
müessesesinden faydalanabilmesi için hazır olduğunun ilgili disiplin kurulunun görüşü alınmak suretiyle idare
kurulu tarafından saptanmış olması da gerekmektedir. Bu noktada bir detayın altını çizmekte yarar vardır ki;
hükümlünün infaz kurumunda geçirdiği süre ne olursa olsun hakkında iyi hale dair karar verilmediği müddetçe
koşullu salıvermeden istifade etmesi mümkün değildir. Ancak yine bu konuda, koşullu salıverme konusunda
yetkili olan mahkemenin salıverme yönünde karar verip vermeme konusunda takdir hakkı vardır. Mahkeme
bu konudaki takdir hakkını, gerekçe göstermek şartıyla, serbestçe kullanabilme hakkına sahiptir. Bu bağlamda
hükümlü hakkında verilmiş olan iyi hal kararının hâkim konusunda bağlayıcı bir yönü olmadığını söylemek
gerekmektedir. İyi halin tespit edilmesi noktasında kişinin belirtilen kriterlere uygunluğunun yanı sıra işlemiş
olduğu suçtan dolayı pişmanlık duyup duymadığı ve infaz kurumundan çıktıktan sonra tekrar suç işlemeye ne
denli meyilli olduğu gibi hususların da araştırılması gerekmektedir378.
Belirtilen hususların yerine getirilmesi sonucunda ise birey salıverildikten sonra koşullu salıverme ile
cezası infaz edilmiş sayılmaktadır379.
3. Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınmasında Yetkili Mahkeme
Koşullu salıverme uygulamasından faydalanan hükümlünün; yeniden suç işlememesi, denetim
esnasında belirlenen tedbir ve yükümlülüklere uyması, toplumla uyum sağlaması gerekmektedir380. Bu
hususların gerçekleşmemesi durumunda koşullu salıverme kararının geri alınması söz konusu olacaktır381.
Koşullu salıverme konusunda geri almaya yetkili mahkeme kanunlarda belirtilmiştir. Bu konuda 647
sayılı mülga Ceza İnfaz Kanunu’nun 19/4. maddesi ile 5275 sayılı CGTİHK’nun 107/11. maddesinden
hareketle, şartla salıvermenin geri alınması konusunda yetkili mahkemenin öncelikle hükmü veren mahkeme
olduğunu söylemek mümkündür. Bu önceliklendirmede hükümlünün ikamet ettiği yer de önemlidir. Nitekim
hükümlü mahkemenin bulunduğu yer veya mahkemenin görev sınırları dışında ikamet ediyorsa, bulunduğu
yerde aynı derecedeki mahkeme de koşullu salıverme konusunda karar vermeye yetkili kılınmıştır. Diğer bir
ifadeyle hükümlünün koşullu salıverme ile ilgili hususlarda tabi olduğu mahkeme yalnızca kararı veren
mahkeme ile sınırlı tutulmamıştır.
Koşullu salıverme konusunda karar veren mahkeme tarafından, hakka riayet edilerek tahliye süresi
geçmeyecek şekilde cezanın infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadar, koşullu salıvermeden
yararlanan hükümlünün uyması gereken denetim süresi ve bununla birlikte gerekli görülmesi durumunda
yükümlülükler de belirlenecektir.
Verilen karar ve gerekli görülmesi durumunda belirlenen yükümlülüklerin hükümlü tarafından
belirlenen süre dahilinde “iyi halli” olarak nitelendirilen şekilde geçirilmesi soncunda ceza infaz edilmiş
olarak kabul edilecektir.
Ancak bahsedilen hususlara dikkat edildiğinde; belirli süre, yükümlülük, iyi hal vb. bazı kavramların
koşullu salıvermede uyulması gereken hususlar olduğunu ve bunlara riayet edilmediği takdirde bu hakkın geri
Özgenç, s. 775.
M. Fahrettin Hekimoğlu, Uygulamalı-İçtihatlı Ceza İnfaz Hukuku ve Cezaevi İdaresi (4616 Sayılı Kanun ve Açıklaması),
Ankara, 2001, s. 199, 200.
380
Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Yetkin Dağıtım, 3. Baskı, 2005, s. 553.
381
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 12. Baskı, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2012, s. 276.
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379
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alınabileceğine işaret ettiğini söylemek mümkündür. Nitekim koşullu salıvermenin geri alınması hususuyla
ilgili yasal düzenlemeler olduğu da görülmektedir. Bu konuda 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 17.
maddesinde yer verilen düzenlemelerle birlikte halen yürürlükte bulunan 5275 Sayılı Kanun’un 107/12.
maddesi doğrultusunda koşullu salıvermeden yararlanan hükümlünün bu hakkının geri alınmasına dair
düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. İlgili kanunlar ve düzenlemelerin yer aldığı maddelerde öncelikli
olarak üzerinde durulan husus, koşullu salıvermeden yararlanan hükümlünün denetim süresi zarfında hapis
cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesidir. Buna ek olarak; hükümlünün uyması gereken yükümlülüklere
tüm uyarılara rağmen uymamakta ısrar etmesi de koşullu salıverme kararının geri alınmasına neden olacak
durumlar arasında sıralanmaktadır. Bu durumda koşullu salıverme kararının geri alınması ile ilgili olarak;

koşullu salıverme kararını veren mahkeme,

bu karara esas teşkil eden hükmü veren mahkeme,

cezaların toplanmış olması durumunda en fazla cezaya dair hüküm veren mahkeme,

birden fazla mahkemenin yetkili olması durumunda en son hükmü veren mahkeme,

ilk derece mahkemesi sıfatıyla en fazla cezanın Yargıtay tarafından verilmesi durumunda
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi,

ilk derece mahkemesi sıfatıyla Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar verilmesi durumunda
Bölge Adliye Mahkemesi’nin yer aldığı şehirdeki Ağır Ceza Mahkemesi,

cezanın Bölge Adliye Mahkemesi tarafından duruşma ile verilmesi sonucunda ise hükmü
kaldıran ilk derece mahkemesi koşullu salıverme kararının geri alınması noktasında yetkili olarak
belirlenmiştir.
Koşullu salıvermenin geri alınmasında yetki durumunun Yargıtay kararlarına yansıdığı da
görülmektedir. Nitekim bu konuda; denetim süresi içinde hapis cezası gerektiren bir suç işlenmesi durumunda
koşullu salıverme kararını alabilecek mahkeme ile ilgili olarak kanunda yer alan “hükmü veren ilk derece
mahkemesi” ibaresi yeterince net değildir. Çünkü ilgili tanımlama ile koşullu salıverme kararına esas teşkil
eden mahkemenin mi yoksa denetim süresinde işlenen suçtan dolayı hüküm veren mahkemenin mi karar
vereceği konusu tartışmalıdır. Bu konuda Yargıtay kararları ışığında denetimli serbestlik esnasında işlenen
suçtan dolayı hapis cezası veren mahkemenin de koşullu salıverme kararını kaldırabileceğini söylemek imkan
dahilindedir. Bu hususta verilen kararları aşağıdaki gibi örneklendirmemiz mümkündür.
“Sanık A. E. hakkında koşullu salıverme kararının geri alınmasına; 5275 Sayılı Yasanın 107/15-b
maddesi uyarınca ilk hükmü veren veya koşullu salıverme kararını veren mahkemece verileceği gözetilmeden
yetkili ve görevli mahkemeye koşullu salıverme kararının geri alınması için ihbarda bulunulmasıyla
yetinilmesi yerine yazılı biçimde karar verilmesi” usul ve yasaya aykırı görülmüştür382.
Bir başka kararda, dolandırıcılık suçundan hapis cezası alan birey hakkında; “Ankara … Asliye Ceza
Mahkemesi’nin 07.10.2002 tarihli ve 2002/125 müteferrik sayılı içtima kararı ile belirlenen 2 yıl 5 ay hapis
cezasının infazında 10.04.2004 tarihinde şartla tahliye olup, bihakkın tahliye kararının 17.09.2005 olduğu,
ancak 31.08.2003 tarihinde firar ettiğinden, suç tarihi olan 18.02.2004 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan
17.09.2005 tarihi arasında kalan süre içinde sanığın hapis cezası gerektiren bir suç işlediği gerekçesiyle 5275
Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 107/2. maddesine göre koşullu salıverme
kararının geri alınmasına dair Kadıköy … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20.09.2005 tarihli ve 2004/523 esas,
2005/748 sayılı kararı dosya kapsamına göre 5275 Sayılı Kanun’un 107/15-a maddesi uyarınca, şartla tahliye
kararının geri alınmasına, koşullu salıvermeye esas teşkil eden hükmü veren mahkeme tarafından karar
verilmesi gerektiği gözetilmeden deneme süresinde işlenen suça bakan mahkemece karar verilmesinde…”
ibareleriyle denetim süresi dahilinde kasıtlı bir suç işlenmesi durumunda koşullu salıverme kararına konu olan
hükmü veren ilk mahkeme tarafından koşullu salıverme kararının geri alınacağı üzerinde durulmaktadır 383.

382
383

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 02.06.2011 tarih, 2007/25150 E., 2011/7691 sayılı kararı.
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 01.06.2006 tarih, 2006/3532 E., 2006/4900 sayılı kararı.
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Farklı bir Yargıtay kararında ise koşullu salıverme kararının geri alınması konusunda hükmü veren
mahkemeye bildirimde bulunulması gerekliliği üzerinde durulmaktadır384. Bir başka Yargıtay kararında da
ikinci kere suç işlenmesi durumunda, ikinci suçtan ceza veren değil, ilk hükmü veren mahkemenin yetkili
olduğu belirtilmektedir385. Ancak bu karar değerlendirildiğinde yetkinin koşullu salıverme kararını
veren mahkemede mi yoksa asıl veya ilk cezaya dair hükmü veren mahkemede mi olduğu net olarak
anlaşılamamaktadır.
Yargıtay bir başka kararında ise, verilen hapis cezasının infaz edilmesi esnasında 05.10.2002 tarihinde
koşullu salıvermeden yararlanan ve bihakkın tahliye tarihi gelmeden işlediği suç nedeniyle F. Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından mahkûmiyetine karar verilen suçlu hakkında A. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği
koşullu salıverme kararının geri alınması ile ilgili ihbar üzerine TCY 7. ve CMUY 405. maddeleri uyarınca
içtimaya konu ilamlardan en ağır cezayı verdiği anlaşılan Y. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkili olduğu
gözetilmeden yetkisiz mahkeme tarafından yazılı biçimde şartla tahliye kararının geri alınmasına karar
verilmesi nedeniyle hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir386.
Yargıtay yukarıdaki örneklerle örtüşecek şekilde verdiği bir kararında da koşullu salıverme kararının
alınması noktasında karar merciinin önceki hükümlülük kararını veren mahkeme olduğuna değinmiştir387.
Koşullu salıverme kararının geri alınması veya yükümlülük durumunun mahkeme tarafından
kaldırılması durumunda, ilgili dava dosyasının kapatılması ve dosyanın ilama dair infazı gerçekleştiren
Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye iade edilmesi gerekir.
15.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 32. maddesi ile
5275 sayılı CGTİHK’ya eklenen geçici 6. maddeye göre, istisna olarak belirtilen suçlar dışında kalan ve
01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlara dair infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreler ½ şeklinde
hesaplanacaktır. Bu hesaplama durumunda koşullu salıverme kararında yetkili mahkeme tarafından bilhassa
hakkında Türk Ceza Kanunu 58. madde doğrultusunda mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına dair
karar verilmeyen hükümlülerle ilgili olarak 5275 Sayılı Kanun’un 107/6. maddesi doğrultusunda denetim
süresinin ne şekilde hesaplanacağı ile ilgili net bir durum olmamakla birlikte bu hususa dair muhtelif
düşünceler olduğu da görülmektedir. Bu hususu bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse; hakkında 3 yıl hapis
cezası verilen birinin 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirtilen düzenlemelerin yapılmasından
önce yatması gereken süre, 5275 Sayılı Kanun’un 107/2. maddesi doğrultusunda 2 yıl olarak
hesaplanmaktaydı. Bununla birlikte hükümlünün denetimde geçireceği sürenin infaz kurumunda geçirmesi
gereken sürenin yarısı kadar olması gerekmektedir. Buna göre 2 yıllık koşullu salıverme süresinin ardından
denetim süresi 1 yıla denk gelmektedir. Bu tarihlendirme aynı zamanda hak ederek tahliye tarihine de denk
gelmektedir. Bu nedenle belirtilen sürenin sonuna kadar hükümlünün denetim altında tutulması ve bu denetim
süresince belirtilen durumların meydana gelmesi hâlinde koşullu salıverme kararının geri alınmasında bir
sakınca veya engel yoktur.
671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda, istisna suçlar hariç
olmak üzere ve suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olması şartıyla, infaz kurumunda geçirilmesi
gereken süre 3 yıllık bir ceza için 1 yıl 6 ay olarak hesaplanmaktadır. Yine yapılan düzenlemede koşullu
salıvermeden yararlanan hükümlünün dışarıda denetim altında tutulacağı süre infaz kurumunda geçirilmesi
gereken sürenin yarısı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 3 yıllık bir cezada 1 yıl 6 ayın infaz kurumunda
geçirilmesi sonucunda toplamda 18 aylık bir ceza yatarı söz konusudur. Bu yatardan sonra şartlı salıvermeden
istifade eden hükümlünün denetimli serbestlik süresi ise 9 ay olarak belirlenecektir. Ancak bu uygulama
sonrasında ay bazında hesap yapıldığında 36 ay ceza alan hükümlünün 18 ay yatar ve 9 ay denetimli serbestlik
sonrasında 9 aylık bir ceza süresi daha vardır. İşte kalan bu 9 aylık sürede hükümlünün denetim ve gözetim
altında tutulması ve belirlenen şartların ortaya çıkması durumunda şartla salıverme kararının geri alınması

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 09.06.2008 tarih, 2007/5946 E., 2008/4827 sayılı kararı.
Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 10.10.2007 tarih, 2006/1159 E., 2007/10228 sayılı kararı.
386
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 23.03.2007 tarih, 2007/2187 E., 2007/2505 sayılı kararı.
387
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 01.06.2006 tarih, 2006/6953 E., 2007/4976 sayılı kararı.
384
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konusunda neler yapılabileceği net bir şekilde belirlenmemiştir. Bu belirsizlik hususu ise tartışmaların temel
noktasını teşkil etmektedir.
Bu konuda Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen bir kararda; 671 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile yapılan düzenleme sonucunda; suçun istisna olarak belirtilen suçlar kapsamında olmaması ve
buna ek olarak 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olması durumunda hükümlünün infaz kurumunda yatar
süresinin ½ üzerinden hesaplanacağına yer verilmiştir. Buna ek olarak 5275 Sayılı Kanun’un 107/6. maddesi
uyarınca koşullu salıvermeden yararlanmasının ardından belirlenecek olan denetim süresinin infaz kurumunda
geçirmesi gereken sürenin yarısı kadar olacağından da bahsedilmiştir. Kararda bu sürenin hak ederek tahliye
tarihini geçmemesi gerekliliğinden hareketle koşullu salıverme kararını vermeye yetkili olan mahkeme
tarafından belirlenecek olan denetim süresinin de bu oran dikkate alınarak hesaplanması gerekliliği üzerinde
durulmaktadır388.
4. Koşullu Salıvermenin Geri Alınmasının Şartları
Doktrinde koşullu salıvermenin geri alınması için iki önemli şartın gerçekleşmiş olması üzerinde
durulmaktadır. Bu şartlar;

koşullu salıvermeden yararlanan hükümlünün, salıvermeden yararlandıktan sonra denetim
süresi olarak belirlenen süre içinde kasıtlı bir suç işlemesi ve bu suç nedeniyle hapis cezası alması,

hükümlünün koşullu salıvermeden yaralandıktan sonra kendisine yüklenen yükümlülüklere
uymaması ve hakimin bu konuda uyarılarına rağmen bu yükümlülüklere uymamakta ısrar etmesi389
şeklinde sıralanmaktadır. Bu iki şarttan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda hükümlünün
koşullu salıvermeden yararlanma hakkını kaybettiği yönünde kanaat oluşturarak koşullu salıvermenin geri
alınmasına karar verilebilir.
4.1. Denetim Süresinde İşlenen Suç Nedeniyle Hapis Cezasına Mahkûm Edilme
Koşullu salıverme hakkından yararlanan hükümlünün salıverildikten sonra belirlenen denetim süresi
içinde390 kasıtlı bir suç işlemesi ve bu suç nedeniyle de hapis cezasına mahkûm edilmesi durumunda koşullu
salıverme kararının geri alınması söz konusu olmaktadır391. Kasıtlı suçun koşullu salıverme kararı üzerindeki
etkisinin nedeni, bu unsurun iyi hali ortadan kaldırmasıdır392. Koşullu salıvermeye dair kararın geri alınması
hakkında karar verilmesi durumunda mahkeme aynı zamanda kişinin işlemiş olduğu kasıtlı suçun işlendiği
tarih ile bireyin hak ederek tahliye olacağı tarih arasındaki sürenin de aynen infazına karar verecektir. Koşullu
salıverme kararının geri alınmasından sonra kişinin koşullu salıverme hakkından yararlandığı cezanın infazı
ile ilgili olarak bir daha koşullu salıverme kararının alınması söz konusu değildir. Bu noktada doktrinde suç
işlenmesi hususunda kasıt unsurunun esas alındığını belirtmek gerekmektedir. Nitekim taksirli suçlarda
koşullu salıverme kararının geri alınamayacağına değinilmektedir393.
Koşullu salıverme uygulaması sırasında hükümlü tarafından kasıtlı olarak işlenen suçun koşullu
salıverme tarihi ile hükümlünün hak ederek tahliye olma tarihi arasında işlenmiş olması yeterli görülmektedir.
Bu bağlamda sonradan işlenen suça dair kararın denetim süresinin sona ermesinin ardından da diğer bir ifade
ile hükümlünün hak ederek tahliye olma tarihinden sonra kesinleşmesi durumunda da koşullu salıverme
hakkının geri alınmasına dair karar verilebileceğine değinilmektedir394. Ancak suçun meydana gelmesine
rağmen koşullu salıvermenin geri alınamayacağı durumlar da doktrinde ve Yargıtay kararlarında
işlenmektedir. Bu bağlamda öncelikle işlenen kasıtlı suç kesinleşmeden koşulu vermenin geri alınmasının söz

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 09.10.2017 tarih, 2017/144 E., 2017/3087 sayılı kararı.
Vehbi Kadri Kamer, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2007, s. 180.
390
Erdal Noyan, Ceza Davası, Ankara: Adalet Yayınevi, 2006, s. 845.
391
Centel vd., 7. Baskı, s. 657.
392
Timur Demirbaş, Ceza Hukuku: Genel Hükümler, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011, s. 676.
393
Öztürk, Erdem, s. 276; Soyaslan, s. 553.
394
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konusu olmayacağından bahsetmek gerekmektedir. Bu konuda Yargıtay tarafından verilen kararlar
incelendiğinde;

kasıtlı suç sonucunda verilecek olan hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi,

suçun cezasının gün karşılığı olarak doğrudan adlî para cezasına hükmedilmesi,

hapis cezasından çevrilen adlî para395 cezasına396 dönüştürülmesi,
gibi uygulamalarda koşullu salıvermenin geri alınmasının söz konusu olmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte ikinci suça dair verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönündeki karar da koşullu
salıvermenin geri alınmasını engellemektedir397.
Adlî para cezasının koşullu salıvermenin geri alınması konusunda etkili olmadığını Yargıtay
kararlarında da görmek mümkündür. Bu konuda verilen bir kararda; 18.04.2001 tarihinde koşullu salıverilen
hükümlünün 28.09.2005 olan bihakkın tahliye tarihinden önce 03.08.2002 tarihinde kasten yaralama suçu
işlediği, 6136 Sayılı Kanun’a aykırılık suçunun da buna eklendiği ve bu sebeple Edremit 1. Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından 1.320 TL adlî para cezası ile cezalandırıldığı belirtilmektedir. 5275 Sayılı Kanun’un
107/12, 13/a maddeleri gereğince koşullu salıvermenin geri alınabilmesi için hapis cezası gerektiren kasıtlı
bir suçtan hüküm giyilmesi veya hâkim tarafından yüklenen yükümlülüklere uymama konusunda ısrar
edilmesi gerekmektedir. Davaya konu olan suçta kasıt unsuru bulunsa da cezaların adlî para cezasına
çevrilmesi 647 Sayılı Kanun’un 4/4. maddesi gereğince uygulamada asıl mahkûmiyetin çevrilen para cezası
olduğu, adlî para cezasının ise koşullu salıvermenin geri alınmasını gerektirmediğine kanaat getirilmiştir398.
Ayrıca belirtmek gerekirse yapılan uyarlama sonucunda verilen cezanın daha önce kesinleşmiş olan
cezadan daha az olması ve uyarlamaya dair yargılamadan önce tutuklu kalınan veya infaz edilen sürelerin
hükümlünün cezasının tamamını karşılaması durumunda yerine getirme fişi düzenlenir. Bu düzenlemenin
ardından ilamat kaydı kapatılıp mahkemesine gönderilir. Ancak tutuklu kalınan veya infaz edilen sürenin
ilamda belirtilen cezanın tamamını karşılamaması, sadece infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreyi
karşılaması durumunda hükümlünün daha önce yattığı ceza infaz kurumundan iyi halli olduğuna dair karar
alınıp, alınan karar uyarınca koşullu salıvermeye karar verilebilecektir. Burada cezaevine giriş tarihi ile
koşullu salıverme tarihi aynı olacak şekilde müddetname düzenlenerek iyi hal kararı uyarınca mahkemeden
koşullu salıverme kararı almak gerekmektedir. Bu konuda bazı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından
hükümlünün daha önce tutuklanmış olduğu tarih veya infaz maksadıyla ceza infaz kurumuna alındığı tarihten
itibaren infazın başlatılması yoluyla geçmişe dönük dosya üzerinden koşullu salıverme kararı alındığına dair
örnekler mevcuttur. Ancak doktrinde bu durumun denetim süresi boyunca hükümlünün takip edilmesine
imkân vermemesi nedeniyle yasaya uygun olmadığı yönünde eleştiriler yapıldığı görülmektedir.
Bununla birlikte Yargıtay tarafından bu hususta verilen bir kararda “hükümlünün 9 yıl 21 ay 8 günlük
hapis cezasının infazı esnasında 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın lehte olan
hükümlerinin uygulanmasına dair talebi üzerine yapılan uyarlama sonucunda; infazın durdurulması
kararının alındığı ve koşulu salıverme kararı olmadan tahliye edildiğine yer verilmektedir. Aynı hükümlü için
koşullu salıverme kararının ise tahliyesinden 7 gün sonra verildiği ve koşullu salıverme kararının geri
alınmasına neden olan suç nedeniyle hükmedilen 3 yıl 9 aylık hapis cezasının kesinleştiği tarihte verilmiş bir
koşullu salıverme kararı olmamasından dolayı koşullu salıverme kararının geri alınmasına yönelik karar
verilemeyeceği gözetilmeden karar verilmesi nedeniyle ilgili kararın kanun yararına bozulduğu ... ”
belirtilmiştir399.
Bunların yanı sıra 5275 Sayılı Kanun’un 107/12. ve 13. maddelerinde de koşullu salıvermenin geri
alınması ile ilgili düzenlemeler olduğunu görmek mümkündür. İlgili maddelere göre; koşullu salıverme
kararının geri alınmasına sebep olan kasıtlı suçun veya aynı doğrultudaki cezanın sonradan düşmesi, suç olma
Abdulkadir Akın, İnfaz Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014, 1. Baskı, s. 322.
Öztürk, Erdem, s. 489.
397
Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 11.04.2012 tarih, 2010/7070 E., 2012/7218 K. sayılı kararı; Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 18.04.2011
tarih, 2010/253 E., 2011/2334 K. sayılı kararı.
398
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 13.11.2013 tarih, 2013/5410 E., 2013/6215 K. sayılı kararı.
399
Yargıtay 13. Ceza Dairesi, 08.07.2013 tarih, 2013/22458 E., 2013/21616 K. sayılı kararı.
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vasfını yitirmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamına dâhil olması veya lehte yapılacak olan
kanunî düzenlemelerle suçun uzlaşma kapsamına alınması nedeniyle tarafların uzlaşı sağlaması, çeşitli
sebepler nedeniyle cezanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi gibi durumlarda koşullu salıvermenin geri
alınması kararından ötürü aynen infazı konusunda karar verilen cezanın infazının yaptırılmaması gerekir.
Ancak bu durumda 5275 Sayılı Kanun’un 98/1. maddesi doğrultusunda karar aldırılarak hükümlü hakkında
yakalama emri olması durumunda bunun kaldırılması, hükümlünün infaz kurumunda bulunması durumunda
derhal tahliyesinin sağlanması gerekmektedir.
Hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanması ve belirlenen denetim süresi içinde kasıtlı bir suç
işlemesi durumunda daha önceki adlî sicil kaydı gözetilmeden 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51.
maddesi doğrultusunda hapis cezasının ertelenmesi yönünde karar verilmesi durumunda koşullu salıverme
kararının ne şekilde geri alınacağı hususu ayrı bir yapı arz etmektedir. Nitekim belirtilen durumda iki farklı
kanun (765 Sayılı Kanun ve 5237 Sayılı Kanun) doğrultusunda erteleme konusundaki hükümlerin
değerlendirilerek karara varılması gerekmektedir. Bu bağlamda 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu madde
95 uyarınca verilen erteleme kararlarında belirlenen denetim süresinde bir suçun vuku bulmaması hâlinde,
mahkûmiyet durumu vaki olmamış sayılacaktır. Bu nedenle erteleme kararı ile birlikte verilen denetim
süresinde bir suç işlenmesi nedeniyle ertelenmiş cezanın aynen infazı yönünde karar verilmediği sürece
koşullu salıverme kararı geri alınamaz. Bununla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 51/8 uyarınca
ertelenmiş hapis cezasında denetim süresi içinde belirlenmiş olan yükümlülüklere uyulması ve bu bağlamda
denetim süresinin iyi hal üzere geçirilmesi durumunda, ceza infaz edilmiş sayılacaktır. Bu infaza yönelik
değerlendirme nedeniyle koşullu salıvermenin geri alınması mümkündür400.
Genel olarak uygulama safhasında görülmese de 5275 Sayılı Kanun’un geçici 5. maddesine göre, 7
Kasım 1982 tarihinden önce işlenen suç nedeniyle hakkında mahkûmiyet kararı verilen kişinin mahkûm
edildiği cezanın infazı sürecinde koşullu salıvermeye hak kazanması durumunda denetim süresinde işlediği
bir suç nedeniyle hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi durumunda dahi koşullu salıverme kararının geri
alınamayacağına değinilmektedir.
4.2. Yükümlülüklere Uymama ve Bu Konuda Israr Etme
Koşullu salıverme uygulamasında hükümlü kendisine yüklenen yükümlülüklere uymaz ve uymama
konusunda ısrar ederse koşullu salıverme kararı geri alınır401.
5275 Sayılı Kanun’un 107/10. maddesi doğrultusunda hâkim koşullu salıverme hakkından yararlanan
hükümlünün bireysel özelliklerini ve toplumsal alandaki uyum kabiliyetini göz önünde bulundurarak denetim
süresinin denetimli serbestlik tedbiri olarak adlandırılan uygulamalardan veya koşullu salıvermeden
faydalanan hükümlünün bu esnada herhangi bir yükümlülüğe maruz kalmadan geçirilmesine karar verebilir.
Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik uygulamasında bu haktan faydalanan hükümlüye denetim süresi ve
yükümlülük gibi yaptırımların uygulanması zorunlu değildir. Bununla birlikte diğer bir uygulama şekli ise
denetimli serbestlik uygulamasının başlamasının ardından hükümlünün koşullu salıvermede yerine getirmekte
olduğu yükümlülüklerin denetim süresi içinde kaldırılmasıdır. Bu uygulama türünde de hükümlünün koşullu
salıverme esnasında sergilediği davranışlar etkili olmaktadır.
Yasal anlamdaki bu düzenlemeden de anlaşılmaktadır ki koşullu salıverme hakkından yararlanan
hükümlüye herhangi bir yükümlülüğün verilmesi ya da verilmemesi kanunlar tarafından hâkimin takdirine
bırakılmış bir durumdur. Bu noktada uygulama açısından genelde mahkûma yüklenen yükümlülükler, koşullu
salıvermeden sonra ihlal edildiği ve bu ihlal sonucunda konu yargıya yansıyarak mahkemeye getirilen
dosyalar nedeniyle iş yükü arttığı için hakimler koşullu salıverme de yükümlülük vermeme yoluna
gitmektedirler.
Yargıtay’ın bir ilamında “5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda 5560 Sayılı Kanun’la yapılan
değişiklikten önceki 23. madde doğrultusunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde bir karar
Ahmet Caner Yenidünya, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme, İstanbul, 2002, s. 186.
Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Adalet Yayınevi, 15. Baskı, 2013, s. 648; Nevzat Toroslu, Ceza
Hukuku: Genel Kısım, Ankara: Savaş Yayınevi, 2012, s. 432.
400
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verildiğinde kendisine yükümlülük yüklenmeyen ve belirlenen denetim süresinde hapis cezasını gerektirecek
kasıtlı bir suç nedeniyle hakkında mahkûmiyet kararı verilmeyen sanığın adresinden taşınması nedeniyle
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çağrıya uymaması üzerine
açıklanması geri bırakılan hükmün 5271 Sayılı CYY’nin 5560 Sayılı Kanun’la değişik 231/11. maddesine göre
açıklanmasına karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi ...’’ yönünde karar verilmiştir402.
Yükümlülük yüklememe yoluna gitme genel olarak tercih edilen bir uygulama olsa da hiçbir şekilde
koşullu salıvermeden yararlanan mahkûmlara yükümlülük yüklenmediğini söylemek mümkün değildir. Diğer
bir ifade ile koşullu salıverme kararının ardından yükümlülük yüklenen mahkûmlar da vardır. 5275 Sayılı
Kanun’un 107/12. maddesi doğrultusunda; koşullu salıverme uygulaması esnasında bu uygulamadan
yararlanan hükümlünün denetim süresi boyunca kendisine yüklenen yükümlülüklere uymaması ve bu
uyumama durumuna hâkimin uyarılarına rağmen devam etmesi koşullu salıverme kararının geri alınması
sonucunu doğuracaktır. Belirtilen durumun vuku bulması ile koşullu salıverme kararının geri alınmasına
yönelik kararı verecek olan mahkeme, koşullu salıverme kararını veren mahkeme veya bu karara esas teşkil
eden hükmü veren mahkemedir.
Ancak burada altı çizilmesi gereken bir husus vardır ki o da hükümlünün uymak zorunda olduğu
yükümlülüklere uymamakta ısrar etmesinin hangi koşullar altında gerçekleştiğidir. Hükümlünün denetim
süresi boyunca hâkim tarafından belirlenen yükümlülüklere uyup uymadığı hususu Denetimli Serbestlik
Müdürlükleri tarafından kontrol edilmektedir403. Bu bağlamda kişinin uymama konusunda ısrar etmesi
durumunun meydana gelmesi de Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 44/3. maddesi uyarınca
tespit edilecek bir durumdur404. İlgili maddeye göre hükümlünün denetimli serbestlik süresinde yükümlü
olduğu hususları yerine getirmeyi bir yıl içinde 2 defa ihlal etmesi, yükümlülüklere uymama konusunda ısrar
etme olarak değerlendirmektedir. İlk ihlalin ardından hükümlünün uyarılması sonucunda devam eden bir yıl
içinde ikinci defa ihlalin gerçekleşmesi durumunda koşullu salıverme hakkı sona erecektir. Ancak burada bir
yıllık süre olarak belirtilen zaman dilimi takvim yılı değildir. Diğer bir ifade ile hükümlünün yapmış olduğu
ihlallerden biri 2019 yılında diğeri ise 2020 yılı içinde gerçekleşebilir.
Koşullu salıverme de denetimli serbestlik süresince hükümlünün kendisine yüklenen yükümlülüklere
uymaması durumu tespit edildikten sonra bu durum mahkemeye bildirilir. Bildirimin yapıldığı mahkeme
tarafından hükümlünün bir yıl içinde tekrar ihlal yapması durumunda koşullu salıverme dosyasının kapatılarak
bu kararın geri alınacağı konusunda gerekli uyarı yapılır. Ancak hükümlü kendisine yapılan uyarılara rağmen
yükümlülüklere uymama konusunda ısrar ederse bu karar geri alınır. Bununla birlikte denetimli serbestlik
müdürlükleri tarafından belirlenen yükümlülüklerin infazı kapsamında ele alınan ve hükümlüye yapılan
çağrılara hükümlü tarafından uyumama durumu da yükümlülüklerin ihlali olarak değerlendirilen bir husustur.
Hükümlüye ihlal konusunda yapılacak olan tebligatların da yasal bir yönü bulunmaktadır. Nitekim
yapılan tebligatların 5275 Sayılı CGTİHK ve Tebligat Kanunu’na uygun şekilde yapılması zorunluluğu vardır.
Nitekim hükümlünün koşullu salıverme esnasında belirttiği adreste bulunamaması ve bu nedenle tebligatın
kendisine ulaşmaması durumu söz konusu olabilir. Hükümlünün son adresinde bulunamaması durumunda
varsa mernis adresine, mernis adresi yoksa bilinen son adresine Tebligat Kanunu madde 35 doğrultusunda
tebligat yapılması gerekmektedir.
Yükümlülüklere uymama konusunda ısrar edilmesi nedeniyle mahkeme tarafından yükümlülüklerin
ihlal tarihi ile hak ederek salıverme tarihi arasındaki süre aşılmamak şartıyla belirli bir cezanın infazına karar
verilebilir. Buradan da anlaşılacağı üzere infaz edilecek sürenin belirlenmesi noktasında da hâkime takdir
Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 2007/9784 E., 2007/14716 K. sayılı kararı.
Denetimi yapacak olan görevli, 18.4.2007 tarih ve 26497 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Denetimli Serbestlik ve Yardım
Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği”nin 4/g maddesinde tanımlanmıştır. İlgili maddeye göre denetim görevlisi
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü veya şube müdürlüğü bulunmayan yerleşim yerleri için yardım
hizmetlerini yürüten büroda kadrolu veya geçici olarak görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmenin olarak
tanımlanmıştır.
404
DSHK madde 44/3: “Denetimli serbestlik kararlarının infazında, yükümlülüğün bir yıl içerisinde iki defa ihlal edilmesi
yükümlülüğe uymamada ısrar etme sayılır. Yükümlünün uyarılmasının ardından bir yıl içerisinde ikinci ihlalin tespit edilmesi
halinde infaza son verilerek kayıt kapatılır.”
402
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yetkisi tanınmıştır. Ancak denetim süresinin yüklenen yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirilmesi
durumunda ceza bütünsel olarak infaz edilmiş sayılacaktır.
5275 Sayılı CGTİHK’nın 107/15. fıkrası uyarınca koşullu salıverilmenin geri alınması konusunda
yetkili mahkeme tarafından duruşma açılmadan dosya üzerinde itirazı kabil olarak karar verilir. Bununla
birlikte belirtilen şekilde verilen kararlarda temyize gidilemez. Bu konuda Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından
verilen kararda, koşullu salıvermenin geri alınması ile ilgili kararın itiraza tabi kararlar sınıfında olması,
verilen karara dair itirazın 5271 Sayılı CMK’nın 269. maddesine göre infazı durdurmayacağı dikkate alınarak
kesinleştirilmeden infaza verilmesi hukukî anlamda mümkündür405. Ancak bu noktada infazın başlaması
durumunda ortaya çıkacak sonuç telafisi olmayan zararların doğmasına neden olabileceği için koşullu
salıvermeye dair geri alma kararlarının da hükümlüye tebliğ edilmesi ve karara itiraz edilmesi durumunda
itirazın muhatabı olan merciin vereceği karara göre kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra infaza verilmesi
daha uygun olacaktır.
SONUÇ
Hükümlülerin infaz kurumu içinde belirlenen ceza sürelerinden daha erken ıslah olmuş kabul
edilmeleri ile gündeme gelen koşullu salıverme müessesesinden yararlanma hakkı belirli durumlarda geri
alınan bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Koşullu salıverme kararının geri alınmasını gerekli kılan
durumlar doktrinde; koşullu salıverme müessesesinden yararlanan hükümlünün salıverme hakkını elde
ettikten sonra kendisine sunulan denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi ve bu suç nedeniyle hapis cezası
alması, hükümlünün koşullu salıvermeden yararlandıktan sonra kendisine yüklenen yükümlülüklere
uymaması ve bu konuda yapılan uyarılara rağmen uymama konusunda ısrar etmesi olarak sıralanmaktadır. Bu
geri alma kararının üstüne hükümlüye bir de koşullu salıverme kararının geri alındığı suça dair ikinci bir
koşullu salıverme hakkı verilmeyerek ekstra bir yaptırım uygulandığından söz etmek mümkündür. Diğer bir
ifade ile hükümlü bir suça dair koşullu salıverme hakkını kaybetmesi durumunda aynı suçun cezasının
infaz edildiği süre boyunca koşullu salıverme hakkından yararlanamaz.
Koşullu salıverme uygulaması ve bunun geri alınması konusunda eksiklik olarak
değerlendirebileceğimiz ilk yaklaşım tarzı, geri alınma noktasında bu hakkın iptali ile ortaya çıkmaktadır.
Nitekim suçlu her ne kadar denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemiş ve bu suça dair ceza almış olsa da iyi hal
gösterdiği suç dilimi farklı bir suça aittir ve bu noktada hükümlüye ıslah olmaz gözüyle bakılması infaz
kurumundaki iyi hal durumunun sergilenmesini engelleyebileceği gibi hükümlünün kurum içindeki düzene
aykırı hareket etme isteğini de körükleyebilecektir. Bununla birlikte bahsedilen uygulamanın birtakım
cezalarda hükümlünün ömrü boyunca infaz kurumu bünyesinde kalmasına neden olması gibi bir sonuç ortaya
çıkarması da muhtemeldir. Örneğin; ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezasıyla infaz kurumuna
alınan ve burada koşullu salıverme süresini doldurup iyi hal göstererek bu müesseseden yararlanma hakkına
sahip olan bir kişinin denetimli serbestlik suresinde kasıtlı bir suç işlemesi durumunda bu hakkının elinden
alınması hükümlünün bir daha normal yaşama dönemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu da bahsedilen duruma
maruz kalan kişinin infaz kurumu içinde her türlü yaptırıma rağmen düzene aykırı davranmasının önünü
açacak bir durumdur.
Bahsedilen durumun ortadan kaldırılması ve bireylerin normal yaşama dönmesinin sağlanabilmesi
amacıyla kişinin koşullu salıverme hakkını kaybettiği durumlarda yeni suça dair verilen süreye önceki suçtan
kalan süre de eklenerek yeni bir yatar süresi oluşturulmalıdır. Devamında koşullu salıvermeden yararlanma
için gereken hak ediş süresi bu toplam süre üzerinden hesaplanarak hükümlüye ikinci defa koşullu salıverme
müessesesinden yararlanma hakkı verilip topluma kazandırma yoluna gidilebilir.
Bu müessesenin geri alınması noktasında bir diğer aksaklık ise denetim süresince hükümlüye yüklenen
yükümlülükler konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu yükümlülükler genel anlamda hükümlünün ıslahını devam
ettirme amacını taşıyor olsa da pek çok koşullu salıverme uygulamasında denetimli serbestlik esnasında
yükümlülük verilmemesi ikili bir uygulamanın başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Nitekim koşullu
405

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 02.09.2013 tarih, 2013/3826 E., 2013/4890 K. sayılı kararı.
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salıvermeden yararlanan hükümlülerin bazılarının yükümlülüklere tabi olması bazılarının ise bu
yükümlülüklerden muaf tutulması veya herhangi bir yükümlülüğe tabi olmaması durumu bir grubu direkt
olarak koşullu salıvermenin geri alınması noktasında risk altına sokmaktadır. Bu noktada hiçbir hükümlüye
koşullu salıvermede yükümlülük verilmemesi gibi bir teklif yapılması söz konusu değildir. Ancak uygulamada
birliğin sağlanması, Türk Ceza Hukukunun temelini oluşturan “adalet” olgusunun sağlanabilmesi açısından
elzem bir durumdur. Diğer bir ifade ile koşullu salıverme noktasında kanun koyucu, ya herkese yükümlülük
yüklenmesini ya da hiçbir hükümlüye yükümlülük verilmemesini dikkate almalıdır. Bu konuda bir diğer
uygulama şekli ise hükümlülerin koşullu salıvermeden yararlanabilme amacıyla cezaları oranında bir süreyi
infaz kurumunda geçirmelerine benzer bir uygulamayı denetimli serbestliğe uyarlamaktır. Diğer bir ifade ile
kişi koşullu salıvermeden yararlandıktan sonra bihakkın tahliye tarihi göz önüne alınarak denetimli serbestlik
hükümlerinin uygulanması için yeni bir tarih belirlenerek hükümlünün bu tarihe kadar yükümlülüklere tabi
olması ve bunlara riayet etmesi istenebilir.
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(37)
Hicran AKPINAR; Serkan T. AKA406
TÜRK ATASÖZLERİNDE SPORA ÖZGÜ KAVRAMLARIN KULLANIMLARINA İLİŞKİN BİR
ARAŞTIRMA407
A RESEARCH ON THE USE OF SPORT SPECIAL CONCEPTS IN TURKISH PROVISIONS

ÖZ
Atasözleri bir milletin idealini yansıtan, milli özelliğe sahip, genel kabul gören, nesilden nesile
aktarılan davranış ve düşünce biçimlerini yansıtan önemli sözlü kültür unsurlarındandır. Türk atasözleri
içerisinde spor kültürüne ait kavramların nasıl ve ne şekilde ele alındığı bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Türk atasözleri içerisinde yer alan spora özgü kavramların
kullanımlarının çeşitli açılardan araştırılmasıdır. Türk atasözlerinde spor imgesinin nasıl sunulduğunu,
kavramların nasıl kullanıldığını incelemek amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Türk Dil
Kurumunun Atasözleri Sözlüğü ve Nurettin ALBAYRAK’ ın atasözleri sözlüğünden 20,000 atasözü taranmış
ve bu atasözleri içerisinde spor ile ilişkili olanlar tespit dilmiştir. Tespit edilen bu atasözleri, “kavram olarak
ilişkili, anlam olarak ilişkisiz”, “kavram olarak ilişkisiz, anlam olarak ilişkili” ve “hem kavram hem de anlam
olarak ilişkili” olmak üzere üç kategoriye ayrılarak incelenmiştir.
Elde edilen bulgulara göre; Spor imgesi ile ilişkisi bulunan 67 atasözü tespit edilmiştir. Kavram olarak
ilişkili, anlam olarak ilişkisiz 6; kavram olarak ilişkisiz anlam olarak ilişkili 42; hem kavram hem de anlam
olarak ilişkili 19 atasözü tespit edilmiştir. Geçmişten bugüne kullanılan bu atasözlerinin Türk spor kültürüne
ait ana temaları yansıttığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Kültür, Spor.

ABSTRACT
Proverbs are one of the elements of verbal culture which reflects the ideal of a nation, has national
characteristics and reflects the behavior and thought styles transferred from generation to generation. The
subject of this study is how and in which ways the concepts of sports culture are discussed in Turkish proverbs.
The aim of this study is to investigate the usage of sports specific concepts in Turkish proverbs from various
perspectives. In Turkish proverbs, content analysis method was used to examine how sports image is presented
and how concepts are used. Inside of 20,000 proverbs were searched from the Proverbs Dictionary of the
Turkish Language Institution and the proverbs dictionary of Nurettin ALBAYRAK, and the ones related to
sports were identified. These proverbs were examined in three categories as: related as concept, unrelated as
meaning/ unrelated as concept, related as meaning/ associated with both concept and meaning.
According to the findings; 67 proverbs were found to be associated with sports image. Related as
concept, unrelated as meaning 6; unrelated in concept, meaning related 42; 19 proverbs related to both
concept and meaning were found. It has been concluded that these proverbs used from past to present reflect
the main themes of Turkish sports culture.
Keywords: Proverps, Culture, Sport.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Ağrı/TÜRKİYE.
Bu Çalışma 24-26 Nisan 2019 tarihinde Ağrı’da düzenlenen 12. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresinde Sözel Bildiri
olarak sunulmuştur.
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GİRİŞ
Kültür, insan toplumlarının sosyal olarak nesilden nesile aktardığı maddi ve manevi ürünlerin
bütünüdür. Bu maddi ve manevi değerlerden bir olan atasözleri (Cevizci, 2011; Çotuksöken, 1983), bir
milletin günlük yaşamında önemli yer tutan, milletin idealini yansıtan, milli özelliğe sahip, genel kabul gören,
olumlanan o milletin tarihi zenginliğini, değerlerini ve anlayış tarzını yansıtan birikimlerdir (Okray, 2015;
Altaylı, 2010). Atasözleri ortak geçmişin, değerlerin, geleneklerin, düşüncelerin, inançların ve hayata bakış
açılarının söze dönüşerek (Alkaya, 2006), çoğu kez gerçek anlamları yerine mecazlı bir anlam kazanarak sözlü
gelenek içinde kuşaktan kuşağa aktarılan ve (Oy, 1991) söyleyeni belli olmayan geleneksel sözlü kültürün
ürünleridir ( Aktaş, 2004). Atasözleri, sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe, folklor, ve sosyal bilimlerin birçok
alanında incelenerek, toplumların yaşam şekilleri, ahlak ve değer yargıları, düşünce yapısı, örf ve adetleri,
olumlanan ve reddedilen davranış ve düşünce kalıpları gibi birçok konuda bilgi edinmek ve geçmişin izlerini
sürerek fikir sahibi olmak mümkündür (Aksoy, 1988). Elbette spor da bu unsurlardan biridir.
Spor; insanlık tarihinin her döneminde yapılmış olan insanlık tarihi ile doğan ve süregelen bir sürecin,
olgunun adıdır (İşler, 2012). Mücadele etmek, yarışmak, eğlenceli vakit geçirmek, sağlıklı yaşama
kavuşabilmek için belirli kurallar çerçevesinde maksatlı ve bilinçli olarak yapılan hareketlerin bütününü
kapsayan spor (Ramazanoğlu ve ark., 2005), insan gücünü, kendine güven, grup çalışması, karşılıklı
dayanışma, değerlerin yerleştirilmesi, kitleler tarafından kolayca benimsenen, toplumun bedensel gelişimini
sağlaması kadar, sosyal ve ruhsal gelişimini sağlayan önemli bir araçtır (Ofset, 1990). Toplumun her kesimi
üzerinde olumlu etkileri olan spor ülkelerin kendi kültür ve miraslarını diğer toplumlara veya ülkelere
tanıtımını yapmaktadır (Ramazanoğlu ve ark., 2005).
Atasözleri, sözlü olarak nesilden nesile aktarılan kültürel unsurlardır. Spor ve spor unsurlarını, toplumu
oluşturan farklı değişkenler açısından incelemek, spor bilimi açısından önemlidir. Bu iki olgu, disiplinler arası
bir yaklaşım sayesinde, hem anlamsal hem de işlevsel yönden, toplumların kültürlerine dair, önemli ipuçları
sunabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı; Türk atasözleri içerisinde yer alan spora özgü kavramlarla spor imgesinin nasıl
sunulduğunun, bu kavramların nasıl kullanıldığının ayrıca Türk atasözlerine yansıyan spora ilişkin
kavramların genel olarak kullanım şekillerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM
Türk atasözlerinde spor imgesini incelemek amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik
analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan
bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan içerik analizi,
belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel dokümanlar, gazete başlıkları ve
yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik,
yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk vd. 2008).
Araştırmada kullanılacak atasözleri belirleyebilmek amacıyla araştırmacı tarafından birtakım tarama
ve seçim ölçütleri belirlenmiştir. Türk Dil Kurumu Atasözü Sözlüğü ve Nurettin ALBAYRAK’ ın atasözleri
sözlüğü taranmış ve atasözleri; Spor kavramı ile olan ilişkileri bakımından; “Kavram itibariyle ilişkili, anlam
olarak ilişkisiz”, “kavram itibariyle ilişkisiz, anlam olarak ilişkili”, “hem kavram hem de anlam olarak ilişkili”
şeklinde üç kategoride sınıflandırılmıştır.
BULGULAR
Kavram Olarak İlişkili, Anlam Olarak İlişkisiz Olan Atasözleri:
1.
2.
3.
4.

Atın iyisi rahvan, insanın iyisi pehlivan olur.
Attığın okun varacağı yeri bilmen gerek.
Her işin (şeyin) başı sağlık.
Sağlık beyliktir.
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5.
6.

Yayı, atıcısına vermeli.
Sağlık varlıktan yeğdir.

Spor imgesi ile kavram olarak ilişkili, anlam olarak ilişkisiz olan atasözleri incelendiğinde; tespit
edilen 6 atasözünde “pehlivan, ok, yay, sağlık” gibi spor kültürü içerisinde yer alan kavramların kullanıldığı
ancak atasözlerinin anlamlarının farklı konulara vurgu yapacak nitelikte açıklandığı görülmektedir.
Kavram Olarak İlişkisiz, Anlam Olarak İlişkili Olan Atasözleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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.

Âdeme devlet kendi ayağı ile gelmez.
Apalamadan yürünmez.
Çalışan dağlar aşar, çalışmayan düz yolda şaşar.
At kişnemeyince tay gelmez.
Ayak yorulursa yol yürünmez.
Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker.
Çalışan at püsküllü gezer.
Çalışan kazanır.
Çalışan kul mahrum kalmaz.
Ekersen biçersin.
Ektiğin kadar biçersin.
Altın eli bıçak kesmez.
Basamaksız merdiven çıkılmaz.
Zorun kolu bükülmez.
Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur.
İşleyen demir(anahtar) ışıldar.
Eziyetsiz iş (kazanç) olmaz.
İş başaranındır.
İş başlayınca, boşlanmaz.
İş itikada bağlıdır.
İşlek kuyunun suyu tatlı olur.
Irgat gibi kazan bey gibi ye.
Hamama giren terler.
İşleyen demir ışıldar, yatan öküz muşular.
İşleyen (çalışan) eşeğin boynu boncuklu olur
İşleyen ışıldamış, işlemeyen muşuldamış.
İşleyen iğne pas tutmaz.
Güçlü olanın kolu yedidir.
Kafa sallamakla torba düşmez.
Kullanılan anahtar daima cilalıdır.
Yatan taş yosun tutar.
Sağlam vücut üstüne zenginlik olmaz.
Zahmet çeken, rahmet bulur.
Zahmetin noktası kalkınca, rahmet olur.
Kuru gayret çarık eskitir.
Zahmetsiz bal (lokma) yenmez.
Koşan at mahmuzlanmaz.
Zahmetsiz mal kazanılamaz.
Zahmetsiz rahmet olmaz.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
Zorsuz iş olmaz.
Ektiğin yerde biter.
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Spor imgesi ile kavram olarak ilişkisiz, anlam olarak ilişkili olan atasözleri incelendiğinde; tespit
edilen 42 atasözünün içeriklerinde spora yönelik kavramların bulunmadığı ancak anlamları açıklanırken spora
vurgu yapabilecek, spor kültürü ile birebir örtüşebilecek önemli anlamların çıkarılabildiği görülmüştür.
Örneğin atasözlerinin manaları açıklanırken kullanılan kavramların, “gayret, çaba, emek, çalışma, yenme,
yenilme, başarı, kuvvet, azim, güç, inanç, sabır, sebat” gibi spor sporun içerisinde yer alan ve çok önemli
olarak görülen kavramlara vurgu yaptığı görülmektedir.
Hem Kavram Hem De Anlam Olarak İlişkili Olan Atasözleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adamın yiğidi güreşte, köpeğin yiğidi leşte belli olur.
At koşmakla menzil alır.
İki güreşenden biri yıkılır.
İlk vuran okçudur.
Doğru koşan yorulmaz.
Köpekten kurban olmaz, çıfıttan pehlivan.
Koşan yorulur.
Meydan koşanındır.
Nerede hareket, orada bereket.
Ok at da uğrunu tanı.
Ok menzil alır, yay elde kalır.
Okun atıldığı yerde nişan gerek.
At ile eşek yarışamaz.
Pehlivan, kispetinin yağında belli olur.
Pehlivanda olsan aşağıda güreş.
Rakibin karıncada olsa, kendini merdane tut.
Usta pehlivan alttan güreşir.
Pehlivan olan, her sırrını vermez.
Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.

Spor imgesi ile hem kavram hem de anlam olarak ilişkili olan atasözleri incelendiğinde; Tespit edilen
19 atasözünün hem içeriğinde spora yönelik kavramların net bir şekilde kullanıldığı hem de anlamları
açıklanırken spora ve spor kültürüne vurgu yapıldığı görülmektedir.
SONUÇ
Elde edilen bulgulara göre; kavram olarak ilişkili, anlam olarak ilişkisiz 6; kavram olarak ilişkisiz
ancak anlam olarak ilişkili 42; hem kavram hem de anlam olarak ilişkili 19 olmak üzere toplamda 67
atasözünün bulunduğu, bu atasözlerinin genelinde güreş, pehlivanlık, ok ve yay gibi kavramların kullanıldığı,
muhtevasında ise kuvvet, gayret, çaba, sebat etme, çalışma, emek sarf etme, yenme, yenilme gibi Türk spor
kültürünün içerisinde yer alan önemli temalara vurgu yapıldığı ve geçmişten bugüne kullanıldığı sonucuna
varılmıştır.
Sonuç olarak; bir milletin günlük yaşamında önemli yer tutan, milli özelliğe sahip, genel kabul gören,
o milletin tarihi zenginliğini, değerlerini ve anlayış tarzını yansıtan atasözleri vasıtasıyla birçok konuda olduğu
gibi Spor kültürü açısından da geçmişin izlerini sürerek fikir sahibi olmak mümkündür. Çalışmadan elde
edilen en önemli sonuç; değerlerin, geleneklerin ve hayata bakış açılarının söze dönüşerek kuşaktan kuşağa
aktarıldığı Türk spor kültürünü yansıtan atasözlerinin içeriklerinde çağımızın ihtiyaç duyduğu birçok değer
ve erdemin yer aldığının görülmesidir.
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A STUDY ON ADVANTAGES AND VIEW OF HYDROGEN ECONOMY
HIDROJEN EKONOMISI AVANTAJLARI VE GÖRÜŞLER ÜZERINE BIR ÇALIŞMA

ABSTRACT
This study was carried out to provide an overview of hydrogen energy, which is increasingly used in
the world. While environmental problems require the use of hydrogen, the limited availability of fossil fuel
reserves makes this development compulsory. There are ready-made technologies developed for the
production, transportation, storage and usage of hydrogen, which is the product of contemporary technology,
and the first applications have been made. In the long term, the problems in the hydrogen production area
should be solved and it should be determined which hydrogen will be an appropriate energy source in the
future. The development, advantages and production methods of hydrogen energy are examined, the amount
of energy required for the production and distribution of hydrogen by various methods and the reviews for
1995 and 2020 are given. In addition, fuel costs of hydrogen-supply systems and internal combustion cars for
fuel cell cars were given considering external costs and compared with other fuels.
Keywords: Hydrogen Economy, Alternative Fuel, Environment.
JEL Codes: O1, O13.

ÖZ
Bu araştırma çalışması, dünyamızda sürekli artan bir şekilde kullanılan hidrojen enerjisine genel bir
bakış sağlamak için hazırlanmıştır. Çevresel sorunlar hidrojen kullanımını şart kılsa da, fosil yakıt rezerv ve
kaynaklarının sınırlı bulunması bu gelişmeyi sat hale getirmektedir. Güncel yüzyılımızın teknolojisinin bir
ürünü olan hidrojenin üretimi, taşınması, stoklanması ve kullanımı açısından hazır teknolojiler
oluşturulmuştur ve başlangıç uygulamaları yapılmıştır. Uzun vade olarak baktığımızda, hidrojen üretim
alanındaki sorunlar çözülmeli ve gelecekte hangi şekilde ve uygun bir enerji kaynağı olacağı ortaya
konulmalıdır. Hidrojen enerjisinin gelişmesi, faydaları ve üretim metodları incelenerek, Hidrojen enerjisinisin
farklı yöntemler uygulanarak üretimi ve dağıtımı ile 2020 sonrası yıllar için derlemeler verilmiştir. Diğer
taraftan, hidrojen besleme sistemlerinin yakıt maliyetleri ve yakıt hücresi otomobilleri için içten yanmalı
araçların dış maliyetleri göz önünde bulundurarak diğer yakıtlarla karşılaştırıldı.
Anahtar Kelimeler: Hidrojen Ekonomisi, Alternatif Yakit, Çevre.
JEL Kodları: O1, O13.
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1. INTRODUCTION
Energy, which is an indispensable part of our lives, is provided to the end consumer in the form of
"fuel" and / or "electricity." Although the secondary energy, electricity, has various usage advantages, the
technology has developed as much as it is connected to electricity and fuel. The X and Y generations together
with the Z generations manage the world today and their leadership models include the modern contemporary
developments (Çora, 2019) The secondary energies obtained are also called energy carriers. Although
electricity is an energy carrier that marked the 20th century, Hydrogen is an energy carrier that will make its
mark on the 21st century. Hydrogen is not a natural fuel, but water, fossil fuels and biomass (Veziroglu,
2004).
Hydrogen is an ideal energy carrier with several advantages as listed below.
* Hydrogen can be produced using any energy source, including renewable energy sources.
* Hydrogen can be produced using electricity and converted into electricity at relatively high
efficiency. Direct production processes of hydrogen from solar energy have also been developed.
* While fossil fuels are converted by one process in the last use, hydrogen is converted to energy form
by five different processes.
* In the final use, hydrogen has the highest efficiency when transforming into energy form to be used.
Hydrogen is 39% more efficient than fossil fuels. Briefly, hydrogen protects primary energy sources.
* Hydrogen can be stored in gas (large-scale storage), liquid (in air and space transport) or metal
hydride (vehicles and other small-scale storage).
* Hydrogen can be transported over large distances by pipelines or tankers (in many cases more
economical and efficient than electricity).
* Although hydrogen requires safety equipment and procedures that are different from other fuels, it
is no more dangerous than them. Hydrogen is in the safety sequence between propane and methane (natural
gas). Hydrogen is the most reliable fuel considering fire hazard and toxicity.
* Hydrogen does not produce any pollutants when produced, transported or stored from electricity or
solar energy, and does not have any harmful effects to the environment. Only water is produced as the final
product as a result of combustion of hydrogen or consumption in the fuel cell. Nitrogen and oxygen in the air
may form NOx if combustion occurs at high temperatures. However, this problem is the same as other fuels
and can be controlled.
* Considering environmental damage and high utilization efficiency, solar hydrogen energy systems
have the lowest effective cost (Aslan, 2007) .
In the 1970s, it can be said that hydrogen is considered as a carrier of energy with little attention. At
that time, concepts such as "hydrogen energy", "hydrogen economy" and "hydrogen energy system" were not
included in the energy literature. However, hydrogen was used as the rocket fuel, and the super states carried
out their hydrogen studies in secrecy. The "Hydrogen Economy Miami Energy Conference" (THEME),
organized by the University of Miami Clean Energy Institute in Florida, USA in 1974, is important for
spreading these issues and creating an introduction to the use of hydrogen energy. The International Hydrogen
Energy Association (IHEA) was established with this meeting. Today, apart from the organization in question,
there are some hydrogen energy organizations close to it in various countries (Veziroglu 2017). Hydrogen
energy research is carried out in various countries around the world. Japan conducted the WE-NET (World
Energy Network) program, Germany co-operated with Saudi Arabia, Hydro solar program, Europe and
Canada Euro-Quebec program and Iceland's programs on hydrogen (Zegers, 2006). In addition, many other
programs such as INTA solar hydrogen plant (Spain), SAPHYS small-scale photovoltaic-hydrogen energy
system (Italy, Germany, Norway) and PHOEBUS demonstration plant (Germany) are being carried out. Also,
the unified energy policies of the newly independent Turkish states in Eurasia and central Asia are working to
establish a focused strategy (Mikail, 2019).
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2. ECONOMY OF HYDROGEN ENERGY
Hydrogen is more expensive than other fuels. However, if technological advances reduce the cost,
hydrogen will play an important role in the market in the long term. Increasing the price of oil or coal in the
methods in which hydrogen is obtained by using fossil fuel, heat and electricity will increase the price of
hydrogen. Therefore, increasing the prices of fossil fuels will not make fossil-derived hydrogen commercially
competitive. A real assessment of the hydrogen economy pollution prevention / elimination of pollutants It
can be done by taking into account the external costs which are two costs. The cost of the impact of pollutants
caused by fossil fuels on climate change cannot be measured and cannot be calculated numerically. Hydrogen
energy is 2.9 times higher than the cost of hydrocarbon energy if external costs are included, regardless of the
unobservable cost of climate change. Cost analysis for the use of hydrogen in fuel cell cars is given in Table
1. As can be seen, the cost of hydrogen per kg is between $ 2.35 and $ 7, depending on the region and size of
the market (Veziroglu, 2017)
The economic comparison of power generation systems should also take into account the amount of
primary energy the system requires during its life cycle. The hydrogen economy varies according to the
amount of primary energy used in the process of obtaining hydrogen.
Today and in 2020, the most suitable process for the production of hydrogen is based on the thermal
process. If sufficient capacity is obtained, the most favorable process in the production of hydrogen is the
chemical residual hydrogen. The best energy-efficient process is the gasification of biomass. However, this
requires energy consumption such as irrigation, harvesting. If hydrogen is produced from nuclear power
instead of directly supplying nuclear power, the cost of hydrogen is twice the cost of nuclear power due to the
production and distribution of hydrogen. When energy is supplied from a renewable source, the most usable
system is the electrolysis of hydro-combined water. Thus, it has the lowest primary energy requirement and
the lowest cost for each kWh energy obtained. The second best method is electrolysis of water combined with
wind power. Primary energy demand is even lower than steam recovery. Due to the high primary energy
demand for the production of the equipment and the high investment cost, the cost of electrolysis of
photovoltaic-combined water is high and gives different results depending on the production site. However,
cost analyzes were also performed for the PV-hydrogen system. Gas hydrogen, which can be applied wherever
possible, is the best in both energy and cost. Since the hydrogenation of hydrogen is an energy intensive
process, liquid hydrogen should only be applied in areas where liquid hydrogen must be used, such as land
and air traffic. It can be said that the current cost scheme will not change much for other systems since
significant decreases in the prices of photovoltaics are expected until 2020 (Cole, 2016).
3. RESULT
While environmental problems require the use of hydrogen, the limited availability of fossil fuel
reserves makes this development compulsory. There are ready-made technologies developed for the
production, transportation, storage and usage of hydrogen, which is the product of contemporary technology,
and the first applications have been made. In the long term, the problems in the hydrogen production area
should be solved and it should be determined which hydrogen will be an appropriate energy source in the
future. When the costs of hydrogen energy are compared, the cost of hydrogen is between $ 2.35-7 / kg,
depending on the region and size of the market. However, this cost is relative and it is expected to decrease
rapidly by stepping into the hydrogen era. Cost effective, including environmental impact, is low.
International programs have been launched in the field of hydrogen energy as a result of the
cooperation of various countries. Commercial use of fuel hydrogen is expected to begin by 2020s. The coming
age is the hydrogen age. No country can ignore a strategy for hydrogen and Turkey's modern development
cannot be isolated from this, it is necessary to engage in a policy of detection and continuous study.
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A REVIEW OF HEALTHCARE TOURISM IN TURKEY and SUGGESTIONS
TÜRKIYE SAGLIK TURIZMI ÜZERINE INCELEME ve ÖNERILER

ABSTRACT
Health tourism is a type of service tourism in which various medical and nonmedical treatments are
offered in combination with travel and accommodation services. Many people in the world aim to increase
their well being through health tourism. Health tourism is a holiday-centered concept designed to relax one’s
body and mind or to increase well being. Health tourism is defined as the mobility of people seeking treatment
abroad. Health tourism includes planning and realization of travel, offering accommodation, healthcare, and
other complementary services to tourists wishing to receive treatment, traveling back to the country of
residence, and follow-up of the recovery process where necessary. Health tourism should be considered as a
set of activities in which preventive, therapeutic, rehabilitative or supportive health services are offered
together with transportation, accommodation, and leisure time options
Keywords: Healthcare, Medical Tourism, Alternative Tourism.
JEL Codes: Z3, Z32.

ÖZ
Sağlık turizmi, çeşitli tıbbi ve tıbbi olmayan tedavilerin seyahat ve konaklama hizmetleri ile birlikte
sunulduğu bir hizmet turizmi türüdür. Dünyadaki pek çok insan sağlık turizmi yoluyla refahlarını arttırmayı
hedeflemektedir. Sağlık turizmi, kişinin bedenini ve zihnini gevşetmek veya refahı artırmak için tasarlanmış
tatil merkezli bir konsepttir. Sağlık turizmi, yurtdışında tedavi görmek isteyenlerin hareketliliği olarak
tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi, seyahat planlaması ve gerçekleştirilmesini, konaklama, sağlık hizmeti ve
tedavi almak isteyen turistlere diğer tamamlayıcı hizmetleri sunmayı, ikamet ettiği ülkeye geri dönmeyi ve
gerektiğinde geri kazanım sürecinin izlenmesini içerir. Sağlık turizmi, ulaşım, konaklama ve boş zaman
seçenekleri ile birlikte önleyici, tedavi edici, iyileştirici veya destekleyici sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir
dizi faaliyet olarak düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Saglik, Medikal Turizm, Alternatif Turizm.
JEL Kodları: Z3, Z32.
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1. INTRODUCTION
By researching the applications of competing countries in the rapidly developing medical tourism
sector in the world, it is necessary to examine the current situations that will bring our country to the forefront,
to attract the attention of public and private institutions, and to reveal the reasons and necessity of the increase
in investments in this field. Several generations are living under same environment and technological
developments such as hydrogen and solar energy are changing the world’s profile too (Çora, H. 2019). The
International Association of Tourism Experts (AIEST - Association Internationale D’Experts Scientifiques
Du Tourisme) defines tourism as all relations and events arising from their accommodation provided that they
do not turn into settlements for foreigners' travel and temporary or permanent earning activity. In itself
education, sports, culture, religion, entertainment, recreation, history and so on. A type of tourism that is
divided into purposeful classes is health tourism. Health tourism all efforts to stay healthy and fit ”; medical
tourism, which is a sub-class of it, describes tourism as “medical intervention and treatment. Tourism
movements continue to increase inevitably all over the world. According to the World Tourism Organization
(WTO) data, approximately 935 million people were involved in tourism movements for different reasons in
2010. The increase in disposable income, the increase in terms of trade despite many negative developments,
the inclusion of closed political and economic systems towards integration with the world indicates that the
world tourism is clear. (Hannefeld, 2013) The country that receives the most tourists is France with 74.5
million people annually. This is followed by the USA, Spain, China, Italy and the United Kingdom. Turkey
ranks seventh with 25.5 million tourists per year. Panama, Brazil, Malaysia, Costa Rica and India are among
the countries receiving the highest number of health tourists worldwide. Medical tourism generated worldwide
revenues of USD 20 billion in 2010, of which Asian countries, India, Singapore, Thailand and Malaysia,
generated approximately USD 2.5 billion. The imbalance in healthcare prices in developed countries and the
increasing needs of the healthcare system in these countries have led health tourism to strengthen itself with
strong and robust steps worldwide. It is estimated that medical tourism worldwide will double its size. In 2012,
the Asian market is expected to generate revenue of more than USD 4.4 billion. Health travel and health
services are one of the fastest developing sectors in the world economy. It is reported that this volume reached
60 billion USD in 2010. (Hannefeld, 2013)
2. Health Tourism
Health Tourism in Turkey and in the world of alternative tourism options along with the development
of the tourism sector on the agenda, it is important to spread health tourism next twelve months when the
seasonal coastal tourism (Aydin, 2012). One of the reasons that lead people to travel for tourist purposes is
health. It occurs to regain lost health or to maintain health for long periods. Health tourism and tourism health
should be considered as two separate concepts. Tourist health treatment services, including all kinds of health
problems related to tourist life (basic health services, first aid, emergency treatment, intensive care), measures
to protect against all kinds of accidents and infectious diseases and as a diagnosis and treatment services given
to the tourist It explained. Health tourism, on the other hand, covers all kinds of travel activities, whose primary
purpose is to improve health, to protect or to cure a health problem.
The relationship between health and tourism emerges with positive and negative aspects. The positive
aspect of this relationship is the travel and treatment of tourists for health purposes. The negative aspect is the
relationship between tourist health and tourism, which can cause significant damage to tourism. The most
important example of tourist health is the case of SARS in the Far East in 2002. According to the World Travel
and Tourism Council (WTTC) estimates, this disease has led to a loss of $ 20 billion in income in countries
such as China, Hong Kong, Vietnam and Singapore, and the loss of three million industrial workers (Connell,
2006) Benefits and Negatives of Health Tourism The benefits of health tourism to countries can be examined
in a concrete and abstract way. Concrete benefits include the contribution of incomes from foreign tourists to
the economic welfare of countries, the increase of information sharing among countries and the development
of strategic partnerships, the contribution of technology and information transfer between countries, and the
opportunities offered to foreign patients due to international competition lead to better service to patients in
their own countries Abstract benefits include sharing of social and cultural experiences, contributing to the
development of international relations, developing global marketing and medical trade, providing the image
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of providing health care services, providing competitive advantage, strengthening public and private
partnership in the health field, and increasing patient satisfaction in many aspects (Aydin 2012).
Health tourism In addition to benefits, there are also negative aspects. Some governments and health
insurances do not pay for health care services received from abroad, so patients pay for their services out of
pocket. Since the patient usually returns to his / her country a few days after the operation, side effects,
complications or need for postoperative care are met in the patient's own country. Since many countries do
not have adequate law on malpractice, inadequate treatment cannot be obtained from the local courts in case
of wrong treatment. Barriers to Health Tourism The fact that health systems differ across countries may
prevent patients from receiving health care from a different country. Political, economic, social, technological,
cultural and religious differences between countries, differences in national health care systems to satisfy
patients, language differences between countries, differences in health care technologies and materials are
some of the barriers to health tourism.
The biggest obstacle to health tourism is the need for emotional security. Patients do not want to receive
health care from an unfamiliar environment and they want to be treated with their friends and family. Laws
and regulations may prevent people from receiving health care from other countries. Not having sufficient and
reliable information about the health policies of the countries can make the patients victims. Most health
insurances do not cover treatments other than emergencies. Instead of receiving services from another country,
the patient may choose to receive services from another remote city in his / her home country. In order to
eliminate these barriers and develop health tourism, health tourism should be done regionally. Hospitals
receiving patients from abroad should receive quality certificates. International communication should be
improved. A coherent, common information system should be established between hospitals. The disease
treatment directive in line with European Union standards should be established and disseminated (Connell,
2006)
What governments should do to promote health tourism are:
The Ministry of Tourism and the Ministry of Health should be in good communication. Considering
the legal aspects of health tourism, the patient should not be victimized. Imported healthcare equipment should
be standardized in order to eliminate the technological differences between America and developing countries.
Public-private partnerships should be established between health institutions. In order to develop health
tourism, patients, hospitals, insurance companies and policy makers need to create global, not local or
personal, will. After the willingness is created, the health care service should be developed and the personnel
providing the service should be trained (Aydin, 2012)
3. Target Group of Health Tourism
Therefore, the target group of health tourism can be defined as people with impaired health and people
who are sensitive to protecting their health. In this context, health tourism participants are usually the patients
and their families and relatives, who care about their health and participate in these tourism activities to protect
their health. France, Belgium, Norway, Bulgaria, Latvia, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Malta and
Southern Cyprus are the most important ones. This image against Turkey in terms of the country said that
more remains in the background. In addition to the above countries in the eastern and far eastern countries,
there are countries, which rival Turkey. India, Malaysia, Singapore and Thailand are the leading countries. 1.2
billion pounds of revenue targets outside the country, such as India and in 2012 for advancing the field of
medical tourism in Bulgaria are shown in Turkey's major competitors (Aydin 2012). Bulgaria has the
advantage that the treatment costs much cheaper in Turkey is that the country is now the European Union.
Turkey must definitely consider the Turkish Republics in the central asia and Eurasia as one of its most
important targets (Mikail, et.al. 2019).

4. Suggestions and Results
Turkey's medical tourism field strengths to adopt a deserved share of the pie uncovering the world, in
order to be transformed into a brand the country should consider following suggestions: • Ministry of Tourism,
to be selected as the target should be set up branches in the country related to medical tourism and work jointly
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with Turkey should continue. • Intended Turkey Medical Tourism Advisory Board and the establishment of
the legislation is necessary to speed up work to determine. • Studies on medical tourism should be compiled,
access to information should be facilitated and collected under a single heading. • In medical tourism, targets
should be set, priorities should be set in order to establish the image of the brand country, and the focus should
be on the target country and target patients. • Turkish nationals living abroad should be encouraged to be
treated. • Countries that are close to Turkish culture, easy to access and have commercial agreements should
be selected and efforts should be intensified. • ensuring the support of the state in international promotion and
marketing, organizing trade fairs or conference should be made to inform Turkey about the health care system.
• Visual and literary promotion should be taken into consideration and the mother tongue of the country to be
promoted should be used. • In the promotional activities of the Ministry of Culture and Tourism, the title of
medical tourism should be established and the attention of tourists to the health system should be drawn.
The regional brochures prepared by the Ministry of Culture and Tourism should include health services
provided for the region and make the region attractive. • The province of Istanbul, which stands out in the
field of medical tourism, should take the first place in investment and marketing, and a pilot province should
be selected in order to set an example. • In order to attract the attention of tourists in health tourism, the most
preferred touristic areas should be identified and concentrated in these regions. • Medical tourism in order
problems and doubts about the future of health insurance Turkey minimizing patient, and should be
coordinated with insurance companies. • insurance companies will provide services in Turkey and in other
countries must be checked and legal arrangements should be made. • be treated in Turkey must be made
attractive to patients living abroad, private health tourism packages should be prepared. In this health package
to be prepared; transportation, accommodation, post-treatment care, pricing etc. information should be given,
concerns should not be included. • Social and cultural activities should be presented and treatment should be
made attractive in order to eliminate the social isolation complications of patients coming for medical tourism.
• Criteria that hospitals should have for medical tourism should be determined; hygiene, technology,
multilingual staff, friendly staff and so on. Provincial Health Directorates should supervise it and a unit should
be established within this directorate. • Adequate incentives and aids should be provided to the hospitals that
will support medical tourism by the state, attention should be paid to the issue of accreditation, not only private
hospitals but also public hospitals should be included. • the importance of international accreditation and
foreign language should be given importance for the development of medical tourism and the personnel to
provide services in this field must be trained. • Medical tourism within the framework of the doctors working
in Turkey, the country sent to ensuring that foreign patients should be identified as target return on my country.
Finally, in order to pave the way for medical tourism, legal arrangements should be made to allow
foreign doctors to work and this issue must be included in the teaching plan of medical faculties, health
faculties and business faculties.
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Dr. Hakan ÇORA410
DEFINITION AND SCOPE OF HEALTH TOURISM and TURKEY
SAĞLIK TURIZMI TANIMI ve KAPSAMI ILE TÜRKIYE

ABSTRACT
Health tourism includes traveling from one's normal place of accommodation to a country or region
for the purpose of receiving medical (organ transplantation, surgeries, dental and eye treatments, diagnostic
services, etc.) or non-medical (plastic surgery operations, wellness and fitness, geriatric care and treatments,
etc.) services. Although those who make use of health tourism benefit from different vacation opportunities
in line with their travels, their primary purpose is to use a certain health service. The subject of this study is
to develop the current situation of health tourism, which is rapidly developing all over the world, in Turkey.
Keywords: Healthcare, Medical Tourism, Patient Tourism.
JEL Codes: Z3, Z32.

ÖZ
Sağlık turizmi, kişinin normal konaklama yerinden bir ülkeye veya bölgeye tıbbi (organ nakli,
ameliyatlar, diş ve göz tedavileri, tanı hizmetleri, vb.) veya tıbbi olmayan (plastik cerrahi) almak amacıyla
seyahat etmeyi içerir; katilmcilar operasyonlar, sağlıklı yaşam ve zindelik, geriatrik bakım ve tedaviler, vb.)
hizmetleri almayı amaclarlar. Sağlık turizminden yararlananlar seyahatleri doğrultusunda farklı tatil
fırsatlarından yararlansalar da, öncelikli amaçları belli bir sağlık hizmetini kullanmaktır. Bu çalışmanın
konusu, tüm dünyada hızla gelişen sağlık turizminin mevcut durumunu irdemelek ve Türkiye'deki durumunu
tanimlamaktir.
Anahtar Kelimeler: Saglik, Medikal Turizm, Hasta Turizmi.
JEL Kodları: Z3, Z32.
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The Definition and Scope of Health Tourism
In its most general sense, health tourism is defined as planned trips that individuals make from their
place of residence to somewhere else for health services (Aydın, 2016).
According to the definition of the Ministry of Health (2014), health tourism is to travel to a foreign
country to get the medical treatment that people need, to use thermal water resources, rehabilitation services
or services that will make them feel healthier and more relaxed. They refer to health tourism as people going
to a different place to receive medical services, physical exercises or therapy for the purpose of maintaining
or improving their health.
Literature Research
Health tourism includes travels that make the individual healthier. Individuals who move from place
of residence to another place for a certain period of time with the general aim of improving or maintaining
health use natural resources and meet their entertainment, rest, nutrition, accommodation and curing needs.
(Kordeye, 2016). Health tourism includes a touristic facility offering health care services among other tourist
activities to attract tourists. For this, herbal treatment, acupuncture, special tools and medical care with nurses
and specialist doctors can be used (Roney, 2011).
These services include facilities or areas that provide special care and beneficial services for a
particular disease, weight control clinics that serve for preventive health applications and SPAs and renowned
clinics that treat a particular disease differently from other health centers (NaRanong, 2011).
Acar and Turan (2016) conducted a research on the awareness of health workers about health tourism.
In their research, they aimed to determine the awareness levels of health workers in public hospitals. As a
result of the study, it was stated that health tourism applications had some positive and negative effects on
both the employees and the patients and that these problems should be handled more carefully. In the study,
information were collected on the participants' gender, marital status, income, the unit they worked in, how
long they worked for, which unit served in the field of health tourism and which unit was the most suitable.
Health tourism applications of the hospital where the research was conducted, the health tourism potential of
Kırşehir, health tourism problems, effects of health tourism, institutional competencies and accustomed
perceptions on health tourism were evaluated .
Since health tourism is a kind of tourism that offers personal and individual experiences, it attracts
great international attention today. Therefore, the share of health activities in tourism is increasing and
becoming more important (Aydin, 2016).
In the continental European literature and by the EU, health tourism is referred to as "cross-border
health care". This tourism is carried out in 3 different ways: first are basic or emergency operations. Examples
of these include cancer treatment, bypass surgery, organ transplantation, partial or full hip operations, eyerelated procedures and oral and dental health interventions. Secondly, it covers non-compulsory, i.e. optional
medical operations such as plastic surgery. Finally, it includes cures with interventions within the framework
of hot springs (SPA) and wellness therapy (Ozturk, 2011).
Health Tourism
Health tourism does not have the same meaning as the concepts of tourism health and tourist health.
As a matter of fact, tourism health is the suitability of the conditions in regions visited by tourists as long as
they are there. Tourist health is the concept that arises when tourists need medical services as a result of
sudden illnesses during their vacations (Kantar, 2014).
Health tourism is preferred for different reasons. For example, the same health service is preferred by
patients in England for its more affordable costs, by patients in Canada for its shorter waiting periods and by
patients in Bangladesh because they cannot find adequate health services in their country. Some patients
prefer health tourism activities to combine treatment and vacation (Barca, 2013).
The main reasons for choosing this tourism can be given as follows (Kantar, 2014):
a) Lack of advanced technology, health care or qualified human resources in medical services,
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b) The idea of taking a vacation in places where they receive treatment, c) Choosing the better price
for the purchase of health services, d) The idea of receiving more qualified medical services,
e) Ensuring confidentiality in the medical service received (plastic surgery, infertility treatment, etc.),
f) The idea of taking a vacation in a place where there are plenty of healing water facilities,
g) The idea of being treated in places with natural beauty (forests, plateaus, cultural and historical
riches, etc.),
h) Lack of thermal facilities and thermal tourism opportunities where people originally live,
i) The request of some patients (the elderly, those with chronic diseases, the disabled, those with
substance dependence) to be treated elsewhere. Nowadays, in health tourism, emerging as a new type of
tourism, individuals prefer other countries to regain their lost health or to preserve their current health and
take vacations where they visit. Therefore, health tourism is defined as "a type of tourism that provides health
and tourism services together for the purpose of traveling to a country other than one's home country" (Kozak,
2013).
According to Özkurt (2007), health tourism is for people to leave their places of residence and travel
to a different place for health reasons. This definition includes cosmetic and aesthetic operations, alternative
health services and complementary therapies in addition to conventional health services. According to Gülmez
(2012), health tourism means for individuals with the purpose to protect or improve their health to go to natural
resources within a certain period of time (usually twenty-one days) and to meet their cure, nutrition,
accommodation and entertainment needs.
Classification Health Tourists:
The classification of tourists in terms of health tourism is examined in five main groups. These are
(Kozak, 2013):
a) Tourist only: People who receive no medical services in the countries they visit.
b) Tourists treated on vacation: People receiving health care due to an illness or accident encountered
during their vacation.
c) Tourists for vacation and treatment: People who choose a region for treatment but whose sole
purpose is not receiving medical care.
d) Patients on vacation: People who visit the designated place for treatment and take a vacation after
their recovery or treatment.
e) Patients only: People who visit said places to get a medical service and not to take a vacation.
Aydın (2016) defined "tourist health" as for people who go to a different country for the purpose of
vacation to get medical services for an emergency or without planning for it and defined “tourism health” as
the existence of a healthy environment where individuals can travel and stay for tourism purposes. Tourism
health, which is a subject of environmental health, covers the effect of the tourist on the environment and vice
versa.
When the relationship between health and tourism is evaluated, both positive and negative aspects
emerge. Tourists traveling for health reasons and receiving treatment reflects the positive side of this
relationship. The situation that arises due to the health of the tourist is the negative aspect. The emergence of
avian influenza, for example, has led to the decline of around 12 million tourists to visit from Asia and the
Pacific. SARS and swine flu can be given as examples of the negative relationship (Kordeye, 2016).
Conclusion and Final Remarks
Within the scope of health tourism, which has emerged as an alternative type of tourism, individuals
travel to different countries to receive various medical or nonmedical treatments and have holidays in these
countries. Therefore, health tourism can be considered as a type of tourism that combines health and tourismrelated services.
The first thing that used to come to people’s minds about health tourism in Turkey was the hotels
established in the vicinity of hot springs and health institutions that offered thermal treatment. In recent years,
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considerable progress has been achieved, particularly in the private sector, and Turkey has become the
competitor of the leading countries in health tourism. Today, Turkey has become an important country in
health tourism worldwide thanks to the technological progress achieved in both private and public hospitals.
According to data provided by the Ministry of Health for the first six months of 2018, the number of
tourists visiting Turkey for health tourism is around 178,000. Approximately 178 thousand tourists (67%)
preferred private hospitals and 56 thousand tourists (24%) preferred public hospitals. On the other hand, 9%
of incoming tourists preferred university hospitals.
A systematic health system, advanced technology equipment, a modern health infrastructure, and
qualified health professionals draw attention as the most important strengths of Turkey in health tourism.
It is seen that the tourists who visit Turkey to get health services mostly prefer the private sector. The
reason behind this is the fact that private hospitals can offer more personalized healthcare services and
treatment to patients. Another reason for this is that doctors employed in public hospitals may prefer to work
in private hospitals after some time because of low salaries, which leads to an insufficient number of doctors
in public hospitals.
In order to increase its share in the global health tourism market, Turkey will inevitably compete with
other countries. Turkey has a number of weaknesses and strengths in this competitive environment. In order
for Turkey to eliminate its weaknesses in health tourism and thus increase its share in the global health tourism
market, it will be useful to implement the following strategic recommendations: Short and long-term goals
should be set and priorities identified. Turkey should focus on countries that are considered as target markets.
Countries that have easy transportation opportunities to Turkey and those with which Turkey has commercial
agreements and cultural similarities should be selected as Turkey’s target market for health tourism. Besides,
Turks living abroad should be encouraged to receive their treatment in Turkey. Furthermore, co-ordination
among health institutions, insurance companies, the Ministry of Health and the Ministry of Culture and
Tourism should be ensured. Together with this coordination, joint marketing activities should be carried out
in target markets.
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Prof. Dr. Fatma KOÇ; Prof. Dr. Emine KOCA
DAR GELİRLİ TÜKETİCİLERİN GİYSİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI VE GİYSİLERE
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE BEHAVIORS OF BUYING CLOTHING AND VIEWS ON CLOTHING OF CONSUMERS WITH
LOW INCOME

ÖZ
Bu çalışma, sosyo ekonomik açıdan farklılık gösteren illerde yaşayan dar gelirli tüketicilerin giysi
satın alma davranışları ile giysilere ilişkin görüşlerinin neler olduğunun analiz edilmesi amacı ile planlanmış
ve yürütülmüştür. Betimsel bir araştırma olan çalışmanın örneklemini, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen,
sosyo ekonomik açıdan farklılık gösteren Ankara (149), İstanbul (146) ve Van (153) illerinde ikamet eden 2060 yaş aralığında 448 dar gelirli kadın ve erkek tüketici oluşturmaktadır. Dar gelirli tüketicilerin hane halkı
geliri asgari ücret ve altı ile asgari ücretin iki katı ücret olan aileleri kapsamaktadır. Araştırma verileri,
araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçme aracının örneklem grubuna uygulanması ile toplanmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler Statistical Package For Social Sciences 15.00 programı ile araştırma
verilerinin yüzde ve frekans dağılımları alınmış, illere göre değişkenler arasındaki ilişki Ki-Kare Testi (ChiSquare Test) uygulanarak, p<.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: tüketici, dar gelir, giysi, moda.
JEL Kodları: L67, Z13.

ABSTRACT
This study was planned and conducted for the purpose of analyzing the opinions of low-income
consumers living in socio-economically different provinces regarding their clothes buying behaviors and
views on clothes. The sample of the study, which is a descriptive study, is composed of 448 low-income women
and men between the ages of 20-60, who are selected by random sampling method and live in Ankara (149),
Istanbul (146) and Van (153) provinces. Household income of low-income consumers includes families with
minimum wage and six and twice the minimum wage. The research data were collected by applying the
measurement tool prepared by the researchers to the sample group. Chi-Square Test (Chi-Square Test) was
applied, p <.05 was interpreted at the level of significance relationship between variables by provinces.
Key Words: consumer, narrow income, clothing, fashion.
JEL Codes: L67, Z13.
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GİRİŞ
Ekonomi biliminin temelinde yatan unsur ihtiyaçların karşılanması olarak kabul edilmektedir. Gelir
dağılımına bağlı olarak yoksulluk olgusu geçmişten günümüze hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin
en önemli ekonomik ve sosyal boyutlu konusu olarak görülmüştür.
Asgari bir gelir düzeyinin altında kalan kesim olarak dar bir paranteze sıkıştırılan yoksulluk kavramı,
“göreli yoksulluk” yaklaşımıyla daha geniş bir çerçeveden bakılmaya başlamıştır. Yoksulluk sadece gelirle
ilgili değil, güvenlik, hastalık, işsizlik, gıda ve su gibi çeşitli konularla ilgili bir mesele olması dolayısıyla,
esasında refah isteği olarak tanımlanmaktadır (Mittelman, 2008:120). Yoksullukla ilgili birtakım ölçüt ve
göstergelerin oluşturulması kavramın anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda, daha kolay
sayısallaştırılabildikleri için en yaygın kullanılan yoksulluk kıstasları “parasal gelir ve tüketim harcamalarıdır”
(Kaya, 2010: 19). Günümüz toplumlarında, ihtiyaçların giderilmesini temin eden araçların tamamen
değiştirildiğini ifade etmek mümkündür (Illich, 2006: 33). 1976 yılında “Uluslararası Çalışma Örgütü” temel
ihtiyaçları iki öncelik sırasına göre sınıflandırmıştır. İlki kişisel tüketim için hane halkının kullandığı ekipman
ve eşyaların yanı sıra yeterli gıda, barınma ve giyim ikincisi ise; güvenli içme suyu, sanitasyon, toplu taşıma,
sağlık, eğitim ve kültürel imkanlar gibi büyük çapta toplum için verilen temel hizmetleri kapsamaktadır
(Singh, 1979). Gıdadan sonra temel gereksinme olan giyim insanın dış etkenlerden korunmasını ve toplumun
genel ahlakı paralelinde örtünme gereksinmesini sağlamış, aynı zamanda toplumsal statüsünü de belirlemiştir
(Tekeli ve İlkin, 2014: 311). Giyinmenin söz konusu örtünme gereksinimi, öncelikle insanın temel
ihtiyaçlarından biri olmasını daha sonra da estetik kaygılar nedeni ile insan hayatında önemli bir yer teşkil
etmesine neden olmuştur.
İnsanın toplum içerisinde hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlardan biri olan
giyinme ihtiyacı, onu diğer canlılardan ayırt eden önemli bir özelliktir. Ancak belirtmek gerekir ki giyim
sadece insanın bedenini örtmemekte, aynı zamanda onun sosyo-ekonomik statüsü hakkında önemli ipuçları
veren bir araç olmaktadır. Giyim içerisinde barındırdığı kültürel ve toplumsal anlamlarla bireyin cinsiyeti,
statüsü, etnik ve dini kimliğini yansıtmaktadır. Bir anlamda giyim, görüntüye dayalı bir iletişim aracı olarak
bireyin kendini ifade etme biçimi olarak görülebilir (Davis, 1992). Günümüzde birçok tüketim malları ve
hizmetleri moda sürecine tabidir. Moda ayrıca sosyal gelenekler gibi ekonomik konuları da önemli ölçüde
etkiler. Tüketim malları endüstrilerinin ekonomik yapısı, dolaylı olarak temel sektörleri etkileyen moda rolünü
yansıtmaktadır (Koç, 2018: 93).
Tüketiciler hangi giysileri satın alacağına karar verdiklerinde, moda, marka ve pazarlama
faaliyetlerinden bireysel, psikolojik ve sosyal faktörlerden olduğu gibi aldıkları bilgilerden de önemli ölçüde
etkilenirler. Ayrıca, fiyat, marka, kalite, estetik değer ve kullanım özellikleri gibi değerler kendilerini
etkileyici nitelikler olarak sunarlar. Bu değerlerin insanlar için taşıdığı önem ve öncelik derecesi, giysi satın
alma davranışındaki farklılıkları oluşturmaktadır (Koca ve Koç, 2016: 235). Losby (2008), düşük gelirli
ebeveynlerin tasarruflarına yönelik araştırmasında; tasarruf yapan ebeveynlerin en sık karşılaştıkları
zorlukların giysi satın alma, tıbbi bakım ve ulaşım ihtiyaçları ile ilgili olduğunu belirlemiştir. Elde edilen
sonuçlara göre ebeveynler en temel ihtiyaçları olan barınma, gıda, ısınma, aydınlanma ve iletişim ihtiyaçlarını
karşılayabilmekte ancak giysi gibi ihtiyaçlarında tasarrufa gitmektedirler. Söz konusu durum giysi ihtiyacının
daha düşük seviyede bir ihtiyaç olarak görülmediği, ancak kişilerin gelir seviyesi düştükçe giysi almaktan
vazgeçerek tasarruf yaptıkları şeklinde yorumlanmıştır. Bu tespit, gelir durumu eşitsizliklerinin giysi edinme
davranışlarında oldukça önemli ve üzerinde durulması gereken konular arasında yer aldığının göstergesi
niteliğindedir. Bu düşünceden hareketle, Türkiye’nin hem coğrafi hem de sosyo ekonomik ve açıdan farklı üç
ilindeki dar gelirli tüketicilerin giysilere ilişkin görüşleri ve giysi satın alma davranışlarının incelenmesi
amacıyla bu araştırma planlanmış ve yürütülmüştür.
2. YÖNTEM
Sosyo ekonomik açıdan farklılık gösteren şehirlerde yaşayan dar gelirli tüketicilerin giysilere ilişkin
görüşleri ve giysi satın alma davranışlarının incelenmesinin amaçlandığı bu betimsel araştırmanın
örneklemini, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen, Ankara (77 erkek, 72 kadın =149), İstanbul (83erkek,
63kadın=146) ve Van (81erkek, 72kadın=153) illerinde ikamet eden 20-60 yaş aralığında 448 dar gelirli kadın
ve erkek tüketici oluşturmaktadır.
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Dar gelirli tüketicilerin hane halkı geliri asgari ücret ve altı ile asgari ücretin iki katı ücret olan aileleri
kapsamaktadır. İstanbul’da yaşayan örneklem grubunun %65,8’inin asgari ücretin iki katı, %34,2’sinin asgari
ücret, Ankara’da yaşayan tüketicilerin %64,4’ünün asgari ücret, %35,6’sının asgari ücretin iki katına kadar,
Van’da yaşayan tüketicilerin %47,1’inin asgari ücret, %52,9’ununasgari ücretin iki katı kadar aylık gelirleri
olduğu belirlenmiştir.
Araştırma verileri, araştırmacıların hazırladığı iki bölümden oluşan ölçme aracı ile toplanmıştır. Ölçme
aracının ilk bölümünde dar gelirli tüketicilerin demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik, ikinci
bölümünde ise giysi tercihleri ve giysi edinme biçimlerine ilişkin sorular yer almaktadır. Ölçme aracıyla elde
edilen veriler, Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS 16) kullanılarak analiz edilmiş ve frekans ve yüzdelik
değerleri hesaplanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, örneklem grubunun ikamet ettiği illere göre
değişkenler arasında istatistiksel açıdan ilişki olup olmadığını belirlemek için ki-kare testi uygulanmış ve
sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
Araştırmanın amacına ulaşması için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1.
Farklı şehirlerdeki dar gelirli tüketicilerin giysilere ilişkin görüşleri nelerdir?
2.
Farklı şehirlerdeki dar gelirli tüketicilerin giysi satın alma davranışları nasıldır?
3.
Farklı şehirlerdeki dar gelirli tüketicilerin giysi satın almalarında etkili olan unsurlar nelerdir?
3. BULGULAR ve YORUM
Kişiye özgü birçok kişisel özelliğin dışa vurum aracı olarak görülen giyinme olgusu, yansıttığı
mesajlarla çoğu zaman kişilerin sosyal statüsünün göstergesi olarak görülmektedir. Giysilerin sosyal ve
ekonomik gösterge olarak işlevinin tarihi süreçten beri var olduğu, giysilerin kumaş, biçim ve süsleme
özelliklerinden kişinin ekonomik durumunun anlaşılabildiği bilinmektedir. Giysilerin bu işlevinin günümüzde
de önemini koruduğu ve tüketicilerin de zaman zaman giysilerin ekonomik gösterge olduğu düşüncesi ile
giyim tarzlarını oluşturarak psikolojik tatmin sağladıklarına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bu bağlamda,
örneklem grubunun oluşturan dar gelirli tüketici gruplarının söz konusu görüşlerinin illere göre dağılımının
belirlenmesi önemlidir.
Tablo 1. Dar gelirli tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysilerin ekonomik gösterge
özelliğine ilişkin görüşleri
İkamet yeri
Evet
Hayır
Giysiler giyen kişinin ekonomik İstanbul
n(%)
119 (79,9) 30 (20,1) ,000
durumunu yansıtır mı ?
Ankara
n(%)
132 (90,4) 14 (9,6)
Van
n(%)
143 (93,4) 10 (6,5)
Tablo 1 incelendiğinde, İstanbul’da yaşayan dar gelirli tüketicilerin %79,9’u, Ankara’dakilerin
%90,4’ü ve Van’dakilerin %93,4’ü giysilerin giyen kişinin ekonomik durumunun göstergesi olduğu görüşünü
benimsedikleri görülmektedir. Üç farklı ilde yaşayan tüketicilerin yüksek oranda aynı görüşte olmaları,
giysilerin ekonomik gösterge niteliğinin kabul gören etkin bir özellik olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.
Tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysilerin ekonomik gösterge özelliğine ilişkin görüşleri arasında
istatistiksel açıdan anlamlı [p=,000] bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2. Dar gelirli tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysi- gelir ve insan psikoloji
ilişkisine yönelik görüşleri
İkamet yeri
Evet
Hayır
Bazen
Giysi – gelir ve insan psikolojisi İstanbul
n(%) 75 (50,3) 22 (14,8) 52 (34,9) ,000
arasında doğrudan bir ilişki Ankara
n(%) 92 (63)
10 (6,8)
44 (30,1)
olduğu
görüşüne
katılıyor Van
n(%)
26 (17)
121 (79) 6 (3,9)
musunuz?
p<0,05
Tablo 2 incelendiğinde, İstanbul’da yaşayan dar gelirli tüketicilerin %50,3’ünün, Ankara’dakilerin
%63’ünün ve Van’dakilerin %79’unun giysilerin gelir ve insan psikolojisi ile ilişkili olduğunu belirttikleri
görülmektedir. Koca ve Çağman (2012:160) yapmış oldukları bir çalışmada “giysilerin özellikle kadınların
psiko-sosyal yaşantısını ve estetik anlayışını en iyi yansıtan unsurlardan biri olduğunu, kişisel bir duruşun
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biçimsel simgesi haline gelerek, teknik boyutlarının ötesinde moda olgusu ile de bütünleşerek etkinliğini
göstermekte olduğunu” ifade etmişlerdir. Bu tespit, dar gelirli tüketicilerin “giysilerin insan psikolojisi ile
ilişkilidir” ifadesine vermiş oldukları yanıtların “evet “seçeneğinde yoğunlaşmış olmasını desteklemektedir.
Tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysi- gelir ve insan psikoloji ilişkisine yönelik görüşleri arasında
istatistiksel açıdan anlamlı [p=,000] bir ilişkinin olduğu Ki-Ki-kare testi sonucunda görülmektedir.
Tüketicilerin giysi satın alma davranışlarını yönlendiren pek çok etken olmasına rağmen bunların
arasında ekonomik faktörlerin öncelikli bir yeri olduğu ve kişilerin satın aldıkları giysi çeşidinden, satın alma
sıklıklarına ve satın alma kanallarına kadar bu faktörün etkilerinin yoğun olarak görüldüğü bilinmektedir. Bu
nedenle örneklem grubunun giysi satın alma davranışlarını belirlemeye yönelik veriler Tablo 1,2,3,4’te
sunulmuştur.
Tablo 3. Dar gelirli tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysi alışverişine çıkma sıklıkları
İkamet yeri
Haftada
Ayda bir Yılda iki Yılda bir p
bir kez
kez
kez
kez
Bir yıl içerisinde giysi İstanbul
n(%)
11 (7,4)
23 (15,4) ,000
65 (43,6) 50 (33,6)
alışverişine kaç kez Ankara
n(%)
2 (1,4)
18 (12,3) 81 (55,5)
45 (30,8)
çıkarsınız?
Van
n(%)
1 (0,7)
24 (15,7) 59 (38,6)
69 (45,1)
p<0,05
Tablo 3 incelendiğinde İstanbul’da yaşayan dar gelirli tüketicilerin %43,6’sının ayda bir kez,
Ankara’da yaşayan tüketicilerin %55,5’inin yılda iki kez, Van’da yaşayan tüketicilerin %45, 1’inin yılda bir
kez giysi alışverişi yaptıkları belirlenmiştir. Bu sonuca göre, İstanbul gibi Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en
fazla ve yaşam koşullarının daha maliyetli olduğu şehrinde ikamet eden dar gelirli tüketiciler genellikle ayda
bir giysi alışverişi yapmalarına rağmen, Van’da yaşayan tüketicilerin yılda bir kez alışveriş yaptıkları
söylenebilir. Ki-kare testi sonucuna göre, tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysi alışverişine çıkma
sıklıkları arasında istatistiksel açıdan anlamlı [p= ,000] ilişki olduğu belirlenmiştir.
Tablo 4. Dar gelirli tüketicilerin giysi ihtiyaçlarını karşılamak için bütçelerinden kesinti yapma
durumları
Evet
Hayır
Bazen
p
İkamet yeri
Giysi İhtiyacını karşılamak için İstanbul
n(%)
35 (23,5)
51 (34,2)
,000
63 (42,3)
bütçenizden
kesinti
yapar Ankara
n(%)
54 (37)
35 (24)
57 (39)
mısınız?
Van
n(%)
13 (8,5)
53 (34,6)
87 (56,9)
p<0,05
Tablo 4 incelendiğinde İstanbul’da yaşayan dar gelirli tüketicilerin %42,3’ünün, Ankara’da yaşayan
tüketicilerin %39’unun, Van’da yaşayan tüketicilerin %56,9’unun giysi ihtiyacını karşılamak için
bütçelerinden kesinti yaptıklarını yılda bir kez giysi alışverişi yaptıkları, İstanbul’da tüketicilerin %23,5’inin,
Ankara’da yaşayan tüketicilerin %37’sinin, Van’da yaşayan tüketicilerin %8,5’inin giysi ihtiyaçlarını
gidermek için bütçelerinden kesinti yapmadıklarını belirtmişlerdir. Tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre
giysileri için bütçelerinden kısıntı yapma durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı [p=,000] bir ilişkinin
olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5. Dar gelirli tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysilerini temin etme kanalları
Satın
alma İkamet
Hiçbir
Nadiren
Sıklıkla
Herzaman p
davranışları
yeri
zaman
Giysilerimi
Giyim İstanbul
n(%)
45 (30,2) 64 (43)
28(18,8)
12 (8,1)
,000
Mağazalarından satın Ankara
n(%)
28 (19,2) 89 (61,0) 29 (19,9) alırım
Van
n(%)
13 (8,5)
62 (40,5) 65 (42,5) 13 (8,5)
Giysilerimi
semt İstanbul
n(%)
4 (2,7)
27 (18,1) 53 (35,6) 65 (43,6)
,001
pazarlarından
ve Ankara
n(%)
14 (9,6)
12 (8,2)
80 (54,8) 40 (27,4)
işportadan satın alırım Van
n(%)
15 (9,8)
22 (14,4) 65 (42,5) 51 (33,3)
İstanbul
n(%)
,034
75 (50,3) 39 (26,2) 27 (18,1) 8 (5,4)
Ankara
n(%)
75 (51,4) 46 (31,5) 17 (11,6) 8 (5,5)
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Büyük
alışveriş Van
n(%)
merkezlerinden satın
8 (5,2)
76 (49,2) 60 (39,2) 9 (5,9)
alırım
Kendim dikerim veya İstanbul
n(%)
76 (51)
37 (24,8) 24 (16,1) 12 (8,1)
,000
diktiririm
Ankara
n(%)
1 (0,7)
122 (83,6) 20 (13,7) 3 (2,1)
Van
n(%)
9 (5,9)
7 (1,6)
123 (80,4) 14 (9,2)
Yardım kurumları veya İstanbul
n(%)
,000
102 (68,5) 26 (17,4) 16 (10,7) 5 (3,4)
yardımsever kişilerden Ankara
n(%)
1 (0,7)
109 (74,7) 22 (15,1) 14 (9,6)
alırım
Van
n(%)
71 (46,4) 25 (16,3) 40 (26,1) 17 (11,1)
Çevremdekilerin
İstanbul
n(%)
27 (18,1) 76 (51)
29 (19,5) 17 (11,4)
,000
verdiği giysileri revize Ankara
n(%)
12 (8,2)
1 (,7)
95 (65,1) 38 (26)
edip kullanırım
Van
n(%)
63 (41,2) 29 (19)
43 (28,1) 18 (11,8)
Outlet mağazalarından İstanbul
n(%)
8 (5,4)
21 (14,1) 45 (30,2) 75 (50,3)
,000
satın alırım
Ankara
n(%)
35 (24)
38 (26)
51 (34,9) 22 (15,1)
Van
n(%)
36 (23,5) 23 (15)
71 (46,4) 23 (15)
İkinci El mağazalardan İstanbul
n(%)
,000
147 (98,7) 2 (1,3)
satın alırım
Ankara
n(%)
13
(8,9)
2
(1,4)
1
(,7)
130 (89)
Van
n(%)
70 (45,8) 47 (30,7) 26 (17)
10 (6,5)
p<0,05
Tablo 5 incelendiğinde, İstanbul’da yaşayan dar gelirli tüketicilerin %43’ü, Ankara’da yaşayan
tüketicilerin %61’i, Van’da yaşayan tüketicilerin %42,5’i “nadiren” giysilerini giyim mağazalarından
aldıklarını belirtirken, Ankara’da yaşayan tüketicilerin %83,6’sının, Van’da yaşayan tüketicilerin %80,4’ünün
ve İstanbul’da yaşayan tüketicilerin %50,3’ünün “hiçbir zaman” büyük alışveriş merkezlerinden giysi
alışverişi yapmadıklarını belirttikleri görülmektedir. İstanbul’da yaşayan tüketicilerin %43,6’sı ve Van’da
yaşayan tüketicilerin %33,3’ü giysilerini “her zaman” semt pazarlarından ve işportadan satın aldıklarını,
İstanbul da yaşayan tüketicilerin %50,3’ü “her zaman”, Van’da yaşayan tüketicilerin %46,4’ü “sıklıkla”
giysilerini outlet mağazalarından aldıklarını belirtmektedirler.
İstanbul’da yaşayan dar gelirli tüketicilerin %98,7’sinin, Ankara’da yaşayan tüketicilerin %89’unun
“hiçbir zaman” ikinci el mağazalarından giysi alışverişi yapmadıklarını ve Van’da yaşayan tüketicilerin ise
sadece %45,8’inin giysilerini ikinci el mağazalardan almadıklarını belirtmeleri dikkat çekicidir. Bu sonuca
göre, araştırma kapsamındaki İstanbul ve Ankara’daki tüketicilere göre Van ilindeki dar gelirli tüketicilerin
ikinci el mağazalardan giysi satın aldıkları yorumu yapılabilir. Ayrıca, Ankara’da yaşayan tüketicilerin
%74,7’sinin, İstanbul’da yaşayan tüketicilerin %68,5’inin ve Van’da yaşayan tüketicilerin %46,4’ünün
“hiçbir zaman” yardım kurumları veya yardımsever kişilerden giysi almadıklarını belirtmeleri de bu yorumu
desteklemektedir. Ki-kare testi sonuçları tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysilerini temin etme
kanalları arasında istatistiksel açıdan anlamlı [p=,000] bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.
Tablo 6. Dar gelirli tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysi gruplarını satın alma
sıklıkları
p
En çok hangi giysi çeşidi satın İkamet
Hiçbir
Nadiren
Her zaman
alırsınız
yeri
zaman
İstanbul
n(%)
1 (0,7)
32 (21,5)
116 (77,9)
,
İç çamaşır ,pijama , atlet gibi iç Ankara
000
n(%)
5 (3,4 )
18 (12,3)
123 (84,2)
giysiler
Van
n(%)
4 (2,6)
62 (40,5)
87 (56,9)
İstanbul
n(%)
13 (8,7)
68 (45,6)
68 (45,6)
,
Etek, bluz pantolon gibi Ankara
019
n(%)
4 (2,7)
59 (40,4)
83 (56,9)
dış giysiler
Van
n(%)
2 (1,3)
72 (47,1)
79 (51,7)
İstanbul
Ankara

n(%)
n(%)
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41 (27,5)
28 (19,2)

103 (69,1)
113 (77,4)

5 (3,4)
5 (3,4)

,000
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Nişan ,düğün ,kutlama vb. özel Van
n(%)
113 (73,9)
34 (22,2)
6 (4)
gün giysileri
İstanbul
n(%)
26 (17,4)
104 (69,8) 19 (12,8)
,000
Mont ,kaban,palto vb. dış Ankara
n(%)
4 (2,7)
110 (75,3) 32 (21,9)
giysiler
Van
n(%)
18 (11,8)
108 (70,6) 27 (17,7)
p<0,05
Tablo 6’da, İstanbul’da yaşayan dar gelirli tüketicilerin %77,9’u, Ankara’da yaşayan tüketicilerin
%84,2’si ve Van’da yaşayan tüketicilerin %56,9’u “her zaman” iç çamaşır, pijama, atlet gibi iç giysiler satın
alırken, İstanbul’da yaşayan tüketicilerin %45,6’sının, Ankara’da yaşayan tüketicilerin %56,9’unun ve
Van’da yaşayan tüketicilerin % 51,7’sinin etek, bluz, gömlek, elbise, pantolon vb. gibi günlük giysileri “her
zaman” satın aldıkları görülmektedir. Van’da yaşayan dar gelirli tüketicilerin %73,9’unun nişan düğün,
kutlama vb. özel gün giysilerini “hiçbir zaman” satın almadıklarını belirtmeleri önemli ve açıklık getirilmesi
gereken bir husus olarak görülmektedir. Araştırma kapsamındaki diğer illere göre Van’da yaşayan
tüketicilerin gelenekli bir yaşam sürdürdüğü düşünüldüğünde; yörenin kültürel yapısı ve gelenekleri
çerçevesinde giysilerin yöresel özelliklere sahip olduğu ve bu sonucun da özel gün ve aktivitelerde de bu
giysilerin kullanılmasından kaynaklandığı söylenebilir. Yöresel giyim kuşam ürünlerinin genellikle
kullanıcıları veya yöredeki üreticiler tarafından üretilmeleri de durumu açıklamaktadır. Ward’ın (1974:3)
araştırmasında vurguladığı, “düşük gelirli ailelerin çocukları, parayla daha az ilişkileri olduğu için ürün
çeşitliliğinin daha az farkında olabilmekte ve tüketimin bazı yönlerini öğrenmede yüksek gelirli ailelerin
çocuklarına göre daha az yeterli olabilmektedir” şeklinde açıklaması, tüketicilerin giysi gruplarını satın
almalarındaki sonuçları desteklemektedir.
Mont kaban, palto, ceket vb. dış giysi gruplarının satın alma sıklığı incelendiğinde; İstanbul’da yaşayan
dar gelirli tüketicilerin %69,8’i, Ankara’da yaşayanların %75,3’ü, Van’da yaşayanların %70,6’sı bu giysi
grubunu “nadiren” aldıklarını belirtmişlerdir. Söz konusu giysilerin birkaç mevsim kullanılabilen ve dayanıklı
malzemelerden yapıldığı düşünüldüğünde tüketicilerin bu giysileri diğer giysi gruplarına göre daha nadir
almaları beklenen bir sonuçtur. Ki-kare sonuçlarında, dar gelirli tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysi
gruplarını satın alma sıklıkları arasında istatistiksel açıdan anlamlı [p=,000] bir ilişki olduğu görülmüştür.
Tablo 7. Dar gelirli tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysilerini satın almalarında etkili
olan en önemli unsurlar
p
Giysileri satın alırken giysilerde İkamet
Önemsiz
Kısmen
Çok önemli
bulunması gereken en önemli yeri
Önemli
unsurlar nedir?
Kumaş kalitesi
İstanbul
n(%)
10 (6,7)
47(31,5)
,000
92 (61,8)
Ankara
n(%)
4 (2,7)
20 (13,7) 122 (83,6)
Van
n(%)
13 (8,5)
54 (35,3) 86 (56,2)
Dikiş kalitesi
İstanbul
n(%)
16 (10,7)
52 (34,9) 81 (54,4)
,000
Ankara
n(%)
5 (3,4)
23 (15,8) 118(80,8)
Van
n(%)
12 (7,8)
61 (39,9) 80 (52,3)
Ucuz olması
İstanbul
n(%)
5 (3,4)
,000
144 (96,7)
Ankara
n(%)
3 (2,1)
15 (10,3) 128 (87,7)
Van
n(%)
5 (3,3)
4 (2,6)
144 (94,1)
Kullanım ömrü
İstanbul
n(%)
8 (5,4)
29 (19,5) 112 (75,2)
,000
Ankara
n(%)
1 (0,7)
12 (8,2)
133 (91,1)
Van
n(%)
3 (2)
10 (6,5)
140 (91,5)
Markalı ürün olması
İstanbul
n(%)
82 (55)
3 (2)
,000
64 (43)
Ankara
n(%)
43 (29,5) 32 (21,9)
71 (48,6)
Van
n(%)
27 (17,6) 16 (10,5)
110 (71,9)
Güncel modaya uygun olması
İstanbul
n(%)
44 (29,5) 16 (10,7)
,
89 (59,7)
000
Ankara
n(%)
44 (30,1) 35 (24)
67 (45,9)
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Van
n(%)
34 (22,2) 16 (10,4)
103 (67,3)
p<0,05
Tablo 7 incelendiğinde farklı illerde ikamet eden dar gelirli tüketicilerin giysi satın almalarında önemli
olan unsurların da farklılık gösterdiği görülmektedir. İstanbul’daki tüketicilerin giysi satın almalarında önemli
olan unsurların sırasıyla %96,7’lik oranla “ucuzluk”, %75,2’lik oranla “kullanım ömrü” ve %61,8’lik oranla
“kumaş kalitesi” olduğu görülmektedir. Ankara’da ikamet eden tüketicilerin %91,1’inin giysi astın almada
önceliğinin “kullanım ömrü” olduğu bunu %87,7’lik oranla “ucuzluk” ve %83,6’lık oranla “kumaş kalitesi”
seçeneklerinin takip ettiği belirlenmiştir. Van’da yaşayan tüketicilerin %94,1’i “ucuzluk”, %91,5’i “kullanım
ömrü”, %56,2’si “kumaş kalitesi” seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Üç ildeki dar gelirli tüketicilerin önem
sıralamasında farklılık olmakla birlikte aynı seçeneklere önem vermeleri vurgulanması gereken bir sonuç
olarak görülmektedir. Kumaş kalitesinin kullanım ömrünü uzattığı ve bu iki özelliğin de giysi fiyatını
belirleyen önemli bir faktör olduğu düşünüldüğünde, dar gelirli tüketicilerin bu üç unsur üzerinde
odaklanmaları beklenen bir sonuç olarak görülmektedir. Ayrıca üç ildeki tüketicilerin giysi satın almada moda
ve marka seçeneklerine çok fazla önem vermemesi de bu durumu açıklamaktadır. Koca ve Koç’un (2016:
235) çalışmalarında; günümüzde tüketiciler giysi ihtiyaçlarını karşılamada moda, marka ve pazarlama gibi
faaliyetlerinden bireysel olarak etkilendikleri gibi, fiyat, kalite, estetik değer ve kullanım özellikleri gibi çok
çeşitli değişkenlerden de önemli ölçüde etkilendiklerini vurgulamaları bu sonucu destekler niteliktedir. Kotler
ve Gary (2004) çalışmalarında, tüketicilerin aldıkları giysinin kalitesinin yüksek olması gerekliliğini ön planda
tutarken, ekonomik koşullar gerekçesi ile satın aldıkları giysilerin markalı olmasını göz ardı ettiklerini
belirtmeleri de Tablo 7’deki sonuçlarla örtüşmektedir. Ki-kare testi sonuçlarında tüketicilerin ikamet ettikleri
yerlere göre giysilerini satın almalarında etkili olan tüm unsurlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı [p=,000]
bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
Tablo 8. Dar gelirli tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre giysi satın alma nedenleri
p
Tüketicilerin giysi satın alma İkamet
Hiçbir
Bazen
Her
nedenleri
yeri
zaman
zaman
İhtiyaç duyduğum için giysi İstanbul
n(%)
5 (3,4)
4 (2,7)
,000
140 (94)
alırım
Ankara
n(%)
8 (5,5)
16 (11)
122 (83,6)
Van
n(%)
4 (2,6)
2 (1,3)
147 (96)
Çalışma yerinde kullanmak için İstanbul
n(%)
46 (30,9)
11 (7,4)
,000
92 (61,8)
giysi alırım
Ankara
n(%)
27 (18,5)
34 (23,3)
85 (58,2)
Van
n(%)
25 (16,3)
56 (36,6)
72 (47,1)
Modaya
uyum
sağlamak İstanbul
n(%)
38 (25,5)
13 (8,7)
,000
98 (65,8)
amacıyla giysi alırım
Ankara
n(%)
58 (39,7)
21 (14,3)
67 (45,9)
Van
n(%)
11 (7,2)
134 (87,6) 8 (5,2)
Psikolojik olarak rahatlamak için İstanbul
n(%)
37 (24,8)
46 (30,9)
,000
66 (44,3)
giysi alırım
Ankara
n(%)
39 (26,7)
41 (28,1)
66 (45,2)
(moralimi düzeltmek için)
Van
n(%)
135 (88,2) 12 (7,8)
6 (4)
Sosyal çevreme uyum sağlamak İstanbul
n(%)
33 (22,1)
50 (33,5)
,000
66 (44,3)
için giysi alırım
Ankara
n(%)
37 (25,3)
43 (29,4)
66 (45,2)
Van
n(%)
28 (18,3)
26 (17)
99 (64,7)
Giysi
reklamlarından İstanbul
n(%)
5 (3,4)
,000
113 (75,8) 31 (20,8)
etkilendiğim için giysi alırım
Ankara
n(%)
4 (2,8)
109 (74,7) 33 (22,6)
Van
n(%)
4 (2,7)
139 (90,8) 10 (6,5)
p<0,05
Tablo 8’de, İstanbul’da ikamet eden dar gelirli tüketicilerin %94’ünün, Ankara’da yaşayan
tüketicilerin %83,6’sının ve Van’da yaşayan tüketicilerin %96’sının “her zaman” ihtiyacı olduğunda satın
aldıkları görülmekle birlikte, İstanbul (%61,8) ve Ankara’da (%58,2)ikamet eden tüketicilerin önemli bir
oranda çalışma yaşamında kullanmak amacıyla “her zaman” giysi satın aldıkları da görülmektedir.
İstanbul’daki tüketicilerin %65,8’i ve Van’da yaşayan tüketicilerin %87,2’si “hiçbir zaman” modaya uyum
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sağlamak için giysi satın almadığını belirtirken, Ankaralı tüketicilerin %45,9’u “kısmen” modaya uyum
sağlamak amacıyla giysi satın aldıklarını belirtmişlerdir. İstanbul’da ikamet eden dar gelirli tüketicilerin
%75,8’inin, Ankara’da yaşayan tüketicilerin %74,7’sinin ve Van’da yaşayan tüketicilerin %90,8’inin “hiçbir
zaman” giysi reklamlarından etkilenmediklerini belirtmeleri ise, reklamların tüketici davranışlarını
yönlendiren en önemli faktörlerden biri olduğu günümüzde, dikkat çekici bir sonuç olarak görülmektedir.
Ayrıca Van’da yaşayan dar gelirli tüketicilerin %88,2’sinin moral düzeltmek ve %64,7’sinin sosyal çevreye
uyum sağlamak amacıyla “hiçbir zaman” giysi satın almadıklarını belirtirlerken, İstanbul ve Ankaralı
tüketicilerin önemsenecek oranda “kısmen” ve “her zaman” seçenekleri yönünde tercihlerini belirtmeleri de
dikkat çeken ikinci bir husus olarak görülmektedir. Ki-kare testi sonuçlarında, dar gelirli tüketicilerin ikamet
ettikleri yerlere göre giysi satın alma nedenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı [p=,000] ilişki
bulunmuştur.
Tablo 9. Dar gelirli tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre istedikleri her giysiyi satın
alamama nedenleri
İstediğiniz
herhangi
bir İkamet
Evet
Bazen
Hayır
giysiyi düşünmeden satın yeri
alamama
nedenleriniz
nelerdir?
Bütçeme uygun istediğim İstanbu n(%) 71 (47,7)
34 (22,8) 44 (29,5)
,000
model ve kalitede giysi l
bulamıyorum
Ankara n(%) 26 (17,8)
63 (43,2) 57 (39)
Van
n(%) 81 (52,9)
27 (17,6) 45 (29,4)
Giysilerin fiyatları bütçeme İstanbu n(%) 120 (80,5) 22 (14,8) 7 (4,7)
,007
göre çok yüksektir
l
Ankara n(%) 130 (89)
16 (11)
-(-)
Van
n(%) 129 (84,3) 19 (12,4) 5 (3,3)
Bütçemi zorladığı için giysi İstanbu n(%) 60 (40,2)
40 (26,8) 49 (32,9)
,000
satın almak için çok düşünürüm l
Ankara n(%) 68 (46,5)
48 (32,9) 30 (20,5)
Van
n(%) 51 (33,3)
30 (19,6) 72 (47,1)
Sezon ürünleri pahalı olduğu İstanbu n(%) 117 (78,5) 29 (19,5) 3 (2)
,023
için satın alamam
l
Ankara n(%) 107 (73,3) 35 (24)
4 (2,7)
Van
n(%) 135 (88,2) 14 (9,2)
4 (2,6)
Sezonda giysi almayı paranın İstanbu n(%) 57 (38,2)
,000
60 (40,3) 32 (21,5)
sokağa
atılması
olarak l
düşünürüm
Ankara n(%) 66 (45,2)
34 (23,3) 46 (31,5)
Van
n(%) 56 (36,6)
18 (11,8) 79 (51,6)
Giysi satın alırken genellikle İstanbu n(%) 129 (86,6) 13 (8,7)
7 (4,7)
,000
indirim dönemlerini beklerim
l
Ankara n(%) 116 (79,5) 21 (14,4) 9 (6,2)
Van
n(%) 134 (87,6) 14 (9,2)
5 (3,3)
p<0,05
Tablo 9 incelendiğinde, İstanbul’da ikamet eden dar gelirli tüketicilerin % 80,5’inin, Ankara’dakilerin
%89’unun, Van’dakilerin ise % 84,3’ünün fiyatların yüksek olması nedeni ile giysi alamadıklarını belirttikleri
görülmektedir. İstanbul (%78,5), Ankara (%73,3) ve Van’da (%88,2) yaşayan tüketicilerin önemli bir
çoğunluğunun sezon ürünlerini pahalı olduğu için alamadıklarını belirtmeleri de bu sonucu destekler
niteliktedir. Bu sonuç giysi alışverişinde kişilerin ekonomik durumunun önemli olduğu ve bütçeleri
doğrultusunda giysi alışverişlerini rahatlıkla yapamadıkları şeklinde yorumlanmaktadır. Benzer durum
tüketicilerin giysi satın almak için genellikle indirim dönemlerini beklemelerinde de (İstanbul %86,6, Ankara
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% 79,5, Van %87,6) açıkça görülmektedir. Ayrıca, İstanbul (%47,7) ve Van’da (%52,9) ikamet eden
tüketiciler bütçelerine uygun istedikleri model ve kalitede giysi bulamadıklarını belirtirken, Ankara’da
(%17,8) yaşayan tüketicilerin bu konuda daha az problem yaşadıkları tespit edilmiştir. Ki-kare testi
sonuçlarında, tüketicilerin ikamet ettikleri yerlere göre istedikleri her giysiyi satın alamama nedenlerinin tümü
arasında istatistiksel açıdan anlamlı (p<0,05) bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
4. SONUÇ
Sosyo ekonomik açıdan farklılık gösteren şehirlerde yaşayan dar gelirli tüketicilerin giysilere ilişkin
görüşleri ve giysi satın alma davranışlarının incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır.

Ankara, İstanbul ve Van illerinde yaşayan dar gelirli tüketicilerin çoğunluğunun “giysilerin
giyen kişinin ekonomik durumunun göstergesi olduğu” ve “giysi- gelir ve insan psikoloji arasında ilişki
olduğu” görüşünü benimsedikleri,

Dar gelirli tüketiciler ikamet ettikleri şehirler açısında değerlendirildiğinde İstanbul’daki
tüketiciler ayda bir kez, Ankara’dakiler yılda iki kez ve Van’daki tüketicilerin yılda bir kez giysi alışverişi
yaptıkları ve en çok iç çamaşırı ve günlük giysiler aldıkları ve giysi alışverişi için bütçelerinden kesinti yapmak
zorunda oldukları,

Tüketicilerin giysi satın alma kanallarının yoğunlukla semt pazarları, işporta ve outletler
olduğu,

Tüketicilerin giysi satın alırken önem verdikleri üç unsurun” kumaş kalitesinin yüksek olması”,
“ucuzluk” ve “kullanım ömrünün uzunluğu” olduğu, ancak sıralamanın illere göre farklılık gösterdiği,
giysilerin markalı ve modaya uygun olmasının önemli bir unsur olmadığı,

Tüketicilerin genellikle ihtiyaç hissettiği için giysi satın aldıkları, giysi alışverişini iş yerinde
kullanmak ve sosyal çevreye uyum sağlamak amacıyla yaptıkları, giysi satın almak için moda faktörünün
önemli olmadığını,

Tüketicilerin giysi alışverişlerinde ekonomik durumlarının önemli etken olduğu ve bütçeleri
doğrultusunda giysi alışverişlerini rahatlıkla yapamadıkları,

Tüketicilerin yaşadıkları illere göre araştırma kapsamındaki tüm değişkenler arasında
istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.
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Dr. Öğr. Üyesi Nihat KÜÇÜK411*, Seher ISSI2
PAMUK ÜRETİMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
A GENERAL ASSESSMENT ON THE STRATEGIC IMPORTANCE OF COTTON PRODUCTION

ÖZ
Dünyada yaklaşık 75 ülkede yetiştirilen pamuk, tekstil ve gıda endüstrilerinde temel girdi olarak
kullanılan bir endüstri bitkisidir. Pamuk, işlenmesi aşamalarında özellikle de tekstil üretim zincirinde önemli
istihdam imkânları ve katma değer sağlayan yüksek ekonomik değere sahip, stratejik bir üründür. Türkiye,
pamuk üretim ve tüketim miktarları açısından dünyada 6.sırada yer almaktadır. Uygulanan kamusal
politikalara bağlı olarak, Türkiye’deki pamuk üretiminde önemli değişmeler meydana gelmektedir. GAP,
Türkiye’nin en kapsamlı bölgesel kalkınma projesi olup, 1.8 milyon hektarlık bir alanda sulama yapılması
öngörülmektedir. Türkiye’de üretilen toplam pamuğun yaklaşık %43’ü GAP kapsamında yer alan
Şanlıurfa’da üretilmektedir. Harran Ovası Şanlıurfa’da yer almakta olup, GAP’ın en önemli tarım üretim
alanıdır. Pamuk üretim alanlarında ve miktarlarında yıllara bağlı olarak dalgalanmalar yaşanmaktadır. Küresel
olarak birçok ülkede üretimi yapılan pamuk, tekstilde hammadde olarak, hayvancılık sektöründe yem olarak
ve gıda sektöründe yağ olarak kullanılması açısından yüksek talep görmektedir. Pamuk, geniş kullanım alanı
ile oluşturduğu katma değer ve istihdam olanakları ile ekonomiye önemli katkılar sağlayarak stratejik bir ürün
halini almaya başlamıştır. Pamuk üretiminin sürdürülebilir olmasında kamusal desteklemelerin önemi
büyüktür.
Anahtar Kelimeler: Pamuk üretimi, Piyasası, Ekonomisi, Önemi, Kamusal politikalar, Türkiye,
Şanlıurfa.

ABSTRACT
Cotton is an industrial plant used as a basic input in the textile and food industries and grown in 75
countries around the world. Cotton is a strategic product with high economic value that provides significant
employment opportunities and added value in processing stages, especially in the textile production chain.
Turkey is ranked 6th in the world in terms of cotton production and consumption quantities. Depending on
the implementation of public policies, significant changes occur in cotton production in Turkey. GAP, Turkey's
most comprehensive regional development project is expected to be held in an area of 1.8 million hectares of
irrigation. Approximately 43% of the total amount of cotton produced in Turkey are produced in Şanlıurfa
located under GAP. Harran Plain is located in Şanlıurfa and is the most important agricultural production
area of the GAP. There are fluctuations in cotton production areas and amounts depending on years.
Produced in many countries globally, cotton is in high demand in terms of its use as raw material in textiles,
as feed in livestock sector and as oil in food sector. Cotton has become a strategic product by providing
significant contributions to the economy with the added value and employment opportunities it creates with
its wide usage area. Public support is of great importance for the sustainability of cotton production.
Keywords: Cotton production, the market, its economy, the importance of public policies, Turkey,
Şanlıurfa.
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GİRİŞ
Pamuk, dünyada yaygın olarak üretilen ve ticareti yapılan en önemli tarım ürünlerinden biridir.
Gelişmekte olan ülkelerin toplam ekim alanlarının yaklaşık %3’ünde pamuk tarımı yapılmaktadır. Çeşitli
amaçlarla ekilebilen pamuktan elde edilen gelirle çiftçilerin temel tüketim ihtiyaçları karşılanabilmektedir.
Pamuk ayrıca döviz geliri elde etmek üzere ihraç edilebilmekte, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda ise tekstil
hammaddesi olarak kullanılabilmektedir. Pamuk, dünya genelindeki milyonlarca çiftçi için nakit girdisi
sağlayan önemli ürünlerden biri olup, pamuktan elde edilen gelir, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal
kesim hane halkının refah seviyesine katkı sağlamaktadır (Fortucci, 2002). Pamuk, ayrıca, tekstil üretimi, zirai
girdiler, çiğidin işlenmesi ve makine-teçhizat üretimi gibi ilişkili endüstriler vasıtasıyla da ilave istihdam
imkânı sağlamaktadır. Dünyada pamuk, 18. yüzyıldan beri sanayileşme sürecinde etkin bir rol almış, bugün
de gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir gelir kaynağı olarak merkezi rolünü üstlenmeye devam
etmektedir (Anonymous, 2015). Günümüzde yaklaşık 75 farklı ülkedeki 100 milyondan fazla çiftçi ailesinin
dâhil olduğu küresel pamuk endüstrisinde yıllık ortalama 51.4 milyar USD tutarında işlenmemiş pamuk
üretilmektedir (Anonymous, 2015). Ağırlıklı olarak tekstil endüstrisinde hammadde olarak kullanılan lifleri
için üretilen pamuk, 2013/2014 sezonunda dünyadaki ekilebilir alanların %2.3’üne tekabül eden yaklaşık 32
429 000 ha alanda hasat edilmiştir. Anılan sezonda üretimden elde edilen 25 624 000 ton lif pamuk, küresel
ölçekte pamuğun sosyal ve ekonomik önemini ortaya koymaktadır (Anonymous, 2014). Üretilen lif pamuğun
% 80’i 6 ülkede elde edilmektedir. Çin 6 700 000 ton üretimle dünya lideri iken, Hindistan 6 371 000 tonla
ikinci, ABD 2 811 000 tonla üçüncü, Pakistan 2 076 000 tonla dördüncü, Brezilya 1 644 000 tonla beşinci ve
Özbekistan 920 000 ton ile altıncı sırada yer almaktadır (Anonymous, 2015). Dünya pamuk tüketimi, 2013/14
sezonunda da önceki dört sezonda olduğu gibi dünya pamuk üretiminin gerisinde kalmış ve 23.7 milyon ton
olarak gerçekleşmiştir (Özüdoğru, 2015). Küresel pamuk üretimi liderliğini uzun yıllar sürdüren Çin’in son
dönemde bu liderliğini Hindistan’a bırakması beklenmektedir. 2015/16 sezon tahminleri, en çok pamuk üreten
ilk 5 ülkenin şu şekilde sıralanacağını göstermektedir; Hindistan, Çin, ABD, Pakistan ve Brezilya
(Anonymous, 2016a).
Dünyanın en büyük pamuk üreticisi olan Çin, aynı zamanda en büyük pamuk tüketicisi ve en büyük
pamuk ithalatçısıdır. Dolayısıyla Çin’in pamuk politikaları, küresel pamuk ticareti ve uluslararası pamuk
fiyatları üzerinde ağırlıklı etkiye sahip olmaktadır (Guitchounts, 2014). Gümrük korumaları dâhil olmak üzere
doğrudan devlet desteklerinden yararlanan dünyadaki pamuk üretiminin payı 1997/98 ile 2007/08 sezonları
arasında yaklaşık %55 iken bu oran 2014/15 sezonunda % 76 olarak gerçekleşmiştir (Anonymous, 2016b).
2013/14 sezonunda Çin ve Hindistan dünya pamuk tüketiminin % 51’ini gerçekleştirirken, Pakistan, Türkiye,
Brezilya, Bangladeş ve ABD’nin toplam pamuk kullanımı % 25’e tekabül etmektedir. Pamuk daha çok
gelişmekte olan ülkelerde işlenmekte, buna mukabil perakende ölçeğinde en yüksek kişi başı pamuk tüketimi,
gelişmiş ülkelerde gerçekleşmektedir (Anonymous, 2015). İstihdama doğrudan ve dolaylı etkileri dikkate
alındığında pamuk, Türkiye’de milyonlarca kişi için gelir kaynağıdır. Sahip olduğu ekolojik tarım şartları ve
asırlardır süregelen üretim pratiği pamuk ekiminde Türkiye’ye önemli avantajlar sağlamakta ve pamuk
üretimini önemli hale getirmektedir. Pamuk ayrıca Türkiye’deki tekstil, hazır giyim ve yemeklik yağ
endüstrisi için hammadde kaynağıdır. Böylece pamuğun hem tekstil ve hem de gıda sanayine sağladığı katkılar
önemli derecede artış kaydetmektedir (Gazanfer, 2003). Türkiye’deki pamuk üreticileri, doğrudan gelir
destekleme modeline göre, üretilen ürün miktarınca desteklenmektedir. Geçmişte sertifikalı tohum kullanan
üreticilere daha yüksek miktarda prim ödenmekteyken 2012/13 sezonundan itibaren sertifikalı tohum
kullanmayan üreticilere prim ödenmemektedir. 2014/15 sezonunda kütlü pamuk üreticilerine 0.65 TL/kg
olarak ödenen prim, 2015/16 sezonunda 0.75 TL/kg seviyesine yükselmiştir (Anonymous, 2016a). Pamuk
üretimine ödenen primler, 2018/19 sezonunda 0.85 TL/kg ve 2019/20 sezonu için ise 0.80 TL/kg olarak
belirlenmiştir (Anonim, 2019a).
Dünyada yaygın şekilde üretimi yapılan ve en eski ticaret mallarından biri olduğu değerlendirilen
pamuk, lif ve yağ bitkisi olma özelliği nedeniyle stratejik bir zirai ürün olarak günümüzde de önemini
korumaktadır. Yenilenebilir bir doğal kaynak olarak pamuk, tekstil, konfeksiyon ve gıda endüstrisi aracılığıyla
milletlerin kalkınma süreçlerinin ilk safhasında emek, tabii kaynaklar ve sermaye gibi üretim faktörlerinin
istihdamını tatminkâr seviyelerde sağlayabilmekte ve bu özelliğiyle kalkınma sürecinde stratejik bir rol
oynayabilmektedir. Dünya genelinde uygulanmakta olan tarım ve ticaret politikalarıyla; hem üretimin ve hem
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de tüketimin yönlendirilmesi suretiyle en fazla müdahaleye maruz kalan emtianın da pamuk olduğu
değerlendirilmektedir (Küçük, 2015b).
GENEL OLARAK PAMUK ve PAMUĞUN ÖNEMİ
Pamuk, hem lifi ve hem de yağı için üretilen önemli bir zirai mahsuldür. Lifleri tekstil sanayinin en
önemli girdisini oluşturmaktadır. Çiğidi, bitkisel yağ sanayinde değerlendirilmekte olup, yağı çıkarıldıktan
sonra kalan küspesi yem sanayinde değerlendirilmektedir. Her bir bölümü farklı yerlerde kullanılan bu ürünün
çiğidinden küspe, elyafından iplik, posasından yakacak yapılabilmektedir (Ceyhun Sabır ve Güzel, 2010;
Küçük ve Bilgiç, 2015). Gossypium ailesinden olan pamuğun birçok türü vardır. Bunlardan sadece 4 tanesi
kültür cinsi olarak bilinmektedir. Bunlar, G.hirsutum, G.barbadense, G.herbaceum ile G.arboreum cinsleridir.
Bu 4 kültür cinsinden sadece G hirsutum (Upland pamuğu) ile G. Barbadense (Mısır pamuğu) pamuk
çeşitlerinin yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır (Küçük, 2015b). Küresel olarak birçok ülkede üretimi
yapılan pamuk, insanların giyinme ihtiyacını karşılaması, hayvancılık sektöründe yem olarak ve gıda
sektöründe yağ olarak kullanılması açısından yüksek talep görmektedir (Karlı vd., 2018). Pamuk, bu geniş
kullanım alanı ile oluşturduğu katma değer ve istihdam olanakları ile ülke ekonomisine önemli katkılar
sağlayarak stratejik bir boyut elde etmektedir. Bu özellikleri sebebi ile yetiştirilen yörelerin ve ülkelerin hem
tarımının hem de sanayisinin gelişmesine pozitif yönde katkı oluşturmaktadır. Aynı zamanda ihracatı ile dış
ticareti canlandırıp döviz girdisi olarak da değerlendirilmektedir (Küçük ve Bilgiç, 2015; Anonim, 2018).
Endüstriyel bir bitki olan pamuk, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan tekstil sanayisinin temel taşını
oluşturmaktadır. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan araştırmada 2018
sezonu çerçevesinde Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının genel ihracat içerisindeki payı
%6.3 (10 509 682 USD) olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı ocak ayında ise %3.7 (828 099 USD) oranında
gerçekleşerek düşüş göstermiştir. Ayrıca 2018 yılında en çok tekstil ve hammadde ihracatı AB ülkelerine (5
396 556 USD) yapılmıştır (Anonim, 2019b). Günlük hayatımızda vazgeçilmez bir sektör olan tekstil ve hazır
giyim için organik pamuk tarımı da önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Geleneksel pamuk üretiminin yanı
sıra çevre dostu olarak kullanılabilecek organik pamuk lifi, tekstil endüstrisinin sürdürülebilirliği bakımından
önem teşkil etmektedir (Kalkancı, 2017). Organik pamuk tarımı geleneksel pamuk tarımına kıyasla randımanı
düşük ve maliyeti yüksek olması açısından üreticiler arasında fazla rağbet görmese de, ülke ihracatı
bakımından önemli olup, aynı zamanda katma değer oranı geleneksel pamuk tarımına göre daha yüksek
olduğu için, üreticiye yüksek gelir temin edebilmektedir (Mancı ve Binici, 2009).
PAMUK EKONOMİSİ, DÜNYA ve TÜRKİYE PİYASASI
Dünya pamuk ihracatı 2013/14 sezonunda, 2012/13 sezonuna kıyasla %12 düşüş göstermiş ve 8.9
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. ABD, dünya pamuk ihracatının %26’sını karşılayarak dünya liderliğini
sürdürürken, Hindistan ikinci, Avustralya üçüncü sırada yer almaktadır. Son sezon ortalamaları itibariyle
dünya pamuk üretiminde liderliğini sürdüren Çin ulusal düzeydeki kullanımını karşılayamamakta ve dünya
pamuk ithalatında ilk sıradaki yerini korumaya devam etmektedir. Dünya pamuk ithalatında Çin’i Bangladeş
ve Türkiye izlemektedir. Türkiye pamuk üretiminin tüketimi karşılama oranı 2011/12 sezonunda üretimde
gerçekleşen %17 nispetindeki artış neticesinde %73 olarak hesaplanmış, ancak 2012/13 sezonunda %64
seviyesine gerilemiştir. 2012/13 sezonunda Türkiye, lif pamuk ihtiyacının 804 bin tonunu ithalat yoluyla
karşılamıştır. Üretimdeki düşüşe bağlı olarak ithalat %55 nispetinde artış kaydetmiştir (Özüdoğru, 2015).
2012/13 Pamuk üretim sezonunda Türkiye pamuk ekim alanları takriben %10 nispetinde azalarak 488 bin
hektara gerilemiştir. Pamuk ekim alanlarındaki azalışın, pamuk üretim maliyetlerinin artması nedeniyle
üreticilerin buğday, mısır ve ayçiçeği gibi alternatif ürünleri tercih etmesinden kaynaklandığı
değerlendirilmektedir (Özüdoğru, 2015).
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından 2017/18 sezonunda 12 450 bin hektar pamuk ekim sahasına
sahip olan Hindistan’ın bir önceki döneme (2016/2017) göre pamuk üretimini %14.7 oranında arttırdığı
raporlanmıştır. 2016/17 ile 2017/18 pamuk ekim sezonları arasında ABD pamuk ekim alanlarının (4 490 bin
ha) %16.6, Çin pamuk ekim alanlarının (3 400 bin ha) %17.2 ve Pakistan pamuk ekim alanlarının (2 700 bin
ha) %8 oranında artış gösterdiği bildirilmiştir (Anonymous, 2019). Aynı veri kaynağına göre, lif pamuk
üretiminde Hindistan birinci, Çin ikinci, ABD üçüncü, Brezilya dördüncü, Pakistan beşinci ve Türkiye altıncı
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sırada yer almaktadır. 2016/2017 üretim döneminde 5 879 bin ton lif pamuk üretimi yapan Hindistan, 2017/18
döneminde 6 205 bin ton üretim (artış oranı % 5.5) gerçekleştirmiştir. 2017/18 üretim döneminde, önceki
döneme nazaran Çin %20.7, ABD %22.1, Brezilya %27, Pakistan %6.5 oranında pamuk üretimlerinde artış
sağlamışlardır (Anonymous, 2019). ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre; dünyada en çok pamuk tüketen
ülkelerin başında Çin gelmektedir. Çin’in ardından sırasıyla Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Vietnam ve
Türkiye gelmektedir. Türkiye, üretim sıralamasında olduğu gibi tüketim sıralamasında da 6. sırada yer
almaktadır. Pamuk tüketimi 2016/17-2017/18 sezonları arasında Çin’de %6.6, Hindistan’da %1 Pakistan’da
%1, Bangladeş’te %7.3 ve Vietnam’da %22.2 oranında artış kaydetmiştir (Anonymous, 2019).
ABD Tarım Bakanlığı ve Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi verilerine göre; 2017/2018
dönemlerinde ülkelerin dünya lif pamuk ithalat ve ihracat payları açısından, Bangladeş 1 611 000 ton ile dünya
pamuk ithalatında birinci sırada yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla Vietnam, Çin ve Türkiye gelmektedir.
ABD, Brezilya, Avustralya ve Hindistan ise sırası ile dünya pamuk ihracatında yer alan ilk 4 ülkedir. ABD,
pamuk ihracatının %40’ını (3 484 000 ton) tek başına gerçekleştirmektedir. TÜİK 2018 verilerine göre,
Türkiye’nin en çok pamuk, pamuk ipliği ve pamuk mensucat ithalatı ve ihracatını yaptığı ilk 3 ülke temel
alınarak değerlendirme yapılmıştır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Türkiye pamuk, pamuk ipliği ve pamuk mensucat ithalat ve ihracatı (TÜİK-2018)
Ülkeler
ABD
Türkmenistan
Pakistan
Diğer
Toplam

İthalat USD
707 264 294
215 057 412
194 736 473
1 391 441 935
2 508 500 114

Ülkeler
İtalya
Portekiz
Almanya
Diğer
Toplam

İhracat USD
246 006 006
110 502 948
110 064 953
1 360 275 327
1 826 849 234

Türkiye 2017 yılında pamuk, pamuk ipliği ve pamuk mensucatı ithalatı için toplam 2 508 500 114
USD ödemiştir. Toplam ihracatı ise 1 826 849 234 USD olarak gerçekleşmiştir. ABD, Türkiye’nin en çok
pamuk, pamuk ipliği, pamuk mensucat ithalatını gerçekleştirdiği ülkedir (% 28.2). Toplam ithalatın %8.5’i
Türkmenistan, %7.7’si ise Pakistan’dan gerçekleştirilmiştir. Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
ihracatının %13.4’ü ise İtalya’ya yapılmıştır. İhracatta Portekiz %6, Almanya %6 pay almaktadır. TÜİK-2018
verilerine göre, Türkiye’de 2017 yılında toplam 2 570 000 ton kütlü pamuk, 976 600 ton lif pamuk üretimi
gerçekleşmiştir. 2017 yılında dekar başına kütlü pamuk veriminde %1.4, lif pamuk randımanında ise %6.8
oranında artış yaşanmıştır. Ülkemizde pamuk tarımının %57’si özellikle sulu tarımın artması ile Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşmektedir. Daha sonra sırasıyla Ege (%22), Akdeniz (%18) ve Antalya (%1)
gelmektedir. Şanlıurfa, Aydın, Hatay, Diyarbakır ve Adana illeri ise pamuk tarımının en fazla gerçekleştiği
illerin başında yer almaktadır. 2015 -2018 periyodunda pamuk üretiminde en büyük artış Diyarbakır ilinde
gerçekleşmiş, kütlü pamuk üretiminde %73, lif pamuk üretiminde ise %82 oranında artış meydana gelmiştir
(Anonim, 2019a). 2016/17 döneminden 2017/18 dönemi arasında dünya üzerinde yapılan pamuk ziraatı %13.1
oranında artmıştır. Ekilen alan ve randıman artışına bağlı olarak Dünya pamuk üretiminin 2016/17 ile 2017/18
periyodunda %15 oranında arttığı görülmektedir. Yine aynı dönemde dünya pamuk ithalatı %5.1, pamuk stoku
%8.3, tüketim %5.2, ihracatı ise %7.3 oranında artmıştır. Dolayısıyla toplam pamuk arzının %8.4 oranında,
kullanımın ise %5.7 oranında arttığı görülmektedir. 2018/19 dönemi içerisinde verilen tahmin durumuna göre
ise dünya pamuk arzının bir sonraki yıla göre %2 oranında azalacağı, pamuk üretiminin ise %3.5 oranında
artacağı öngörülmektedir (Çizelge 2). 2016/17 - 2017/18 dönemleri arasında Türkiye için yapılan
değerlendirmeye göre; pamuk ekim alanlarının %20.6, pamuk üretiminin %25, pamuk ithalatının %11.6,
pamuk stokunun %28.4 ve pamuk tüketimin ise %12.3 oranında arttığı görülmektedir. Türkiye’nin aynı
dönemde pamuk ihracatı %4.1 oranında azalmıştır. Dolayısıyla toplam pamuk arzının %2, toplam kullanımın
%11.5 oranında arttığı değerlendirilmektedir. 2018 /19 sezonu içerisinde ise toplam arzın azalacağı kullanımın
ise artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.
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Çizelge 2. Türkiye ve dünya pamuk arzı ve tüketim karşılaştırması
Ekim alanları (000 ha)
Verim (kg/ha)
Pamuk Arzı(Lif)
Üretim(000 ton)
İthalat(000 ton)
Stok (000 ton)
Toplam Arz (000 ton)
Kullanım Durumu
Tüketim (000 ton)
İhracat(000 ton)
Toplam Kullanım
(000 ton)

2016/17
29 671

Dünya
2017/18
33 560

2018/19*
33 110

2016/17
416

Türkiye
2017/18
502

2018/19*
520

779

803

782

1 742

1 853

1549

23 216
8 200
18 930
50 346

26 728
8 632
19 205
54 565

26 386
8 953
18 234
53 573

697
801
344
1 842

871
893
442
2 206

936
784
463
2 183

24 998
8 143
33 141

26 294
8 737
35 031

27 311
8 952
36 263

1 415
73
1 488

1 589
70
1 659

1 611
65
1 676

Kaynak: ICAC-TÜİK /2018- USDA World Agricultural Production-Mart 2019, T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitü Müdürlüğü,/Tarım ürünleri piyasaları/Ocak 2019,
İzmir Ticaret Borsası
PAMUK FİYATLARI ve ÜRETİM MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Cotton Outlook Ltd şirketi tarafından belirlenen Liverpool A Endeksi, neredeyse tüm dünya pamuk
fiyatlarını temsil etmesi açısından önem arz etmektedir (Anonim, 2018). Türkiye’de Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde tarımı yapılan pamuklar Liverpool A endeksinde işlem görmektedir. Ege bölgesi Memphis,
Çukurova Liverpool B endeksinde değerlendirilmektedir. Küresel ölçekte pamuk ziraatında önemli bir aktör
olan Hindistan, Çin ve ABD gibi ülkelerde borsalar, fiyatların teşekkül etmesinde önemli rol oynamaktadır.
Özellikle bu ülkelerin pamuk üretim seviyeleri ile stok durumları dünya fiyatlarını belirlemektedir. Ayrıca bu
ülkelerin birbiriyle olan ticari münasebetleri, ABD Dolarının seyri ve küresel ısınma gibi konular da fiyatların
oluşması açısından oldukça belirleyicidir (Küçük, 2015b).
2017 yılında dünya pamuk fiyatları, Cotlook A endeksine göre 1.82 $/kg ile başlamış, 2018 Haziran
ayına kadar yükselerek 2.15 $/kg’a çıkmış daha sonraki aylarda düşerek 2018 yılını 1.90 $/kg ile kapatmıştır.
2017 yılında ABD Memphis endeksinde işlem gören pamuk, sezonu 1.86 $/kg ile açmış, 2018 yılını 1.94 $/kg
ile kapatmış, 2019 yılının Ocak ayında 1.59 $/kg’a düşmüştür. Dünya pamuk fiyatlarının yükselmesine paralel
olarak Ege pamuğu (41 renk) 2017 yılında 6.72 TL/kg ile sezona başlamış, 2018 yılını 9.06 TL/kg ile
kapamıştır. 2019 Ocak ayında ise 9.40 TL/kg’a yükselmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2010-2018 yılları
arasındaki verilerine göre; pamuk tohumu, kütlü pamuk ve lif pamuğun ülkemizdeki fiyatları mukayese
edilmiştir. Elde edilen verilre göre, tohumda en yüksek fiyat 3.86 TL/kg ile 2016 yılında oluşmuştur. En büyük
fiyat artışları lif pamukta görülmektedir. Pamuğun, toprak işleme, tohum (çiğit), ekim, çapa, gübre, ilaç, su,
hasat, pazarlama gibi birçok maliyet unsuru bulunmaktadır. 2010-2018 yılları arasında pamuk üretim
maliyetleri 1.09 TL/kg’dan 3.55 TL/kg’a yükselmiş olup, artış oranı % 225.7 olarak gerçekleşmiştir.
GAP-ŞANLIURFA’NIN TÜRKİYE PAMUK ÜRETİMİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) alanı Fırat-Dicle Havzası ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer
alan 9 ili (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsamaktadır.
GAP kapsamındaki illerin alan ve nüfus büyüklüğü, Türkiye’nin ortalama %10.7’si civarındadır. GAP’ın
temel hedefleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre halkının gelir
düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bu Bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermek,
kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal
istikrar hedeflerine katkıda bulunmaktır (GAP, 2019). GAP kapsamında 22 baraj, 19 HES ve 1.8 milyon
hektarlık bir alanda sulu tarım yapılması öngörülmekte olup, Harran Ovası en önemli tarımsal üretim alanıdır
(Aydoğdu vd. 2015; Aydogdu et al., 2016; GAP, 2019). GAP projesi kapsamında,1995 yılında Harran
ovasının sulanmaya başlaması ile pamuk ekim alanları da artmaya başlamıştır (Çopur, 2018). GAP
Bölgesindeki pamuk ekim alanları, 1980 ile 2010 yılları arasında sulamayla birlikte %8’den %60’a
yükselmiştir (Başal ve Sezener, 2012). Şanlıurfa-Harran Ovasında ekimi en fazla yapılan tarım ürünü
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pamuktur (Aydogdu et al., 2018). Pamuk sahip olduğu yüksek katma değer nedeniyle, Şanlıurfa ekonomisi
için önem arz etmektedir (Küçük, 2015a). TÜİK 2018 yılı verilerine göre Şanlıurfa ilinde 1 027 625 ton kütlü
pamuk ve 390 496 ton lif pamuk üretimi gerçekleşmiştir. Yaklaşık dekar başına 444 kg kütlü pamuk ve 169
kg lif pamuk elde edilmiştir. Şanlıurfa Türkiye’de en fazla pamuk tarımının yapıldığı yerdir. 2014/15, 2015/16
ve 2016/17 sezon ortalamalarına göre; Türkiye’de üretilen toplam kütlü pamuğun %43’ünü Şanlıurfa’daki
pamuk üreticileri sağlamışlardır.
Elyaf uzunluğu itibariyle, Ege yöresi pamuğu (1 5/32”), GAP-Şanlıurfa (1 1/8”) pamuğu ile
kıyaslandığında, daha uzun lifli olan Ege pamuğu iplik üreticileri tarafından tercih edilmektedir. Bununla
birlikte geliştirilmekte olan tohum kalitesine bağlı olarak Şanlıurfa pamuğunun kalitesinde de önemli
gelişmeler görülmektedir. Türkiye’de son dönemde sertifikalı tohum kullanıcılarına ödenen prim miktarının
%10 artırılmasının etkisiyle sertifikalı tohum kullanımı %95 seviyelerine çıkmıştır (Sirtioglu ve Paulson,
2015; Küçük, 2015b). Organik pamuk üretiminde de Şanlıurfa, Türkiye’nin en önemli ilidir. 2005 ve 2012
yılları arası 8 dönem ortalamasına göre Türkiye’nin toplam organik lif pamuk üretimi 40.4 bin tondur. Bu
dönemde en yüksek ekim alanı ve üretim miktarı sırasıyla 13 bin hektar ve 68.3 bin ton ile 2008 yılında
gerçekleşirken, 2012 yılı itibariyle toplam ekim alanı 6.9 bin hektar ve üretim miktarı da 31 bin tona
gerilemiştir. 2012 yılı itibariyle toplam organik lif pamuk üretiminin %69’unu Şanlıurfa karşılamıştır
(Özüdoğru, 2015).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Pamuk birçok açıdan önemli bir tarım ürünüdür. Pamuk ziraatının sürdürülebilirliği kamu desteklerine
bağlıdır. Hindistan, Türkiye ve Pakistan gibi başlıca pamuk üreticisi ülkelerin bir kısmı pamuk üreticilerine
sağlanacak destekler için farklı programlar geliştirmeye başlamışlardır (Imboden, 2014; Küçük 2015b).
Pamuk, Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerin ilgisini daima cezbetmektedir. Fakir devletlerin hükümetleri,
pamuğu vatandaşlarının bir kesimi için hayati bir konu olarak değerlendirmekte ve özellikle kırsal kalkınma
bağlamında çiftçilerin kısıtlı gelirlerini, bir takım yönlendirici politikalarla koruma altına almak
istemektedirler (Sumner, 2006). Zira bazı istisnalar hariç, dünya genelinde, çiftçilerin, yaşadıkları toplumun
en az eğitimli kesimini oluşturduğu ve asgari hayat standartlarının korunabilmesi için özel amaçlı politikalara
ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir (Aydoğdu ve Altun, 2019). Gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan yüksek
zirai sübvansiyonlar, dünya pamuk fiyatlarını baskı altına almakta ve özellikle ağır ekonomik koşullar
altındaki Afrika pamuk üreticilerinin durumunu daha da zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra zirai ürünlere
uygulanan ihracat teşvikleri ve ihracat kredileri, gelişmiş ülkelerin uluslararası pazarlara girişini
kolaylaştırırken, daha yüksek maliyetli gelişmekte olan ülke ürünlerine karşı adil olmayan rekabet şartlarının
oluşmasına yol açmaktadır (Lima-Campos, 2014; Küçük 2015b). Bu anlamda Türkiye’de pamuk üretiminin
sürdürülebilirliğinin sağlanması için daha etkin kamusal politikalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma sorumlu yazar
danışmanlığında, ikinci yazar tarafından tamamlanan “Pamuk Üreticilerinin Tarım Politikaları Karşısındaki
Tutum ve Algıları: Şanlıurfa Örneği” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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(43)
Aytekin DEĞİRMENCİ*; Özlem Gürbüz KILIÇ**
EARLY SWEET (VİTİS VİNİFERA L.) ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KIŞ GÖZÜ VERİMLİLİĞİN
SAPTANMASI ve BUDAMA SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
INVESTIGATIONS ON THE EFFECTS DETERMINING OF PRUNING LEVELS and THE WINTER
BUD FERTILITY IN EARLY SWEET (VITIS VINIFERA L.) GRAPE VARIETY

ÖZ
Araştırma 4 yaşında yerli omcalarla kurulmuş bağ alanı olup sıra üzeri 1,6 m, sıra arası 3,1 m, V sistem
terbiye şekli ile şekillendirilmiştir. Toprak işleme, gübreleme, tarımsal savaş gibi kültürel işlemler tekniğine
uygun olarak yapılan asmalarda 6 çubuk 5, 10, 15 göz ve kontrol olarak da 4 çubuk 12 göz olacak şekilde,
toplam 16 parsel, her parselde 3 asma bırakılmıştır. Elde edilen verilere (parsel başına ortalama üzüm verimi
(kg), tane hacmi (ml), 100 tane ağırlığı (g), suda çözünebilir kuru madde miktarı (%), titrasyon asitliği (g/l),
şıra pH değeri olgunluk indisi) TARİST paket programı uygulanmış, Tesadüf Parselleri Faktöriyel Düzende
varyans analiz tekniği ile irdelenmiştir. Çalışma sonucu omca başına ortalama üzüm verimi, tane hacmi, suda
çözünür kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik miktarı ve şıra pH değeri altı çubuk 15 göz, yüz tane
ağırlığında 4 çubuk 12 göz, olgunluk indisinde ise 6 çubuk 5 göz bırakılan budama şeklinde en yüksek değere
ulaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bağ, Early Sweet, Budama Seviyesi.

ABSTRACT
The research is a vineyard area which was established with local omas at the age of 4 years.
Grapevine are 1.6 m above the row and 3.1 m between the rows and are shaped by V system finishing.
Equal load was applied to each Grapevine taken into the experiment, soil processing, fertilization,
agricultural operations such as agricultural warfare was performed in accordance with the technique. In the
study, 6 rod 5, 10, 15 eyes and 4 rod 12 eyes were left in the vines. Data obtained (Grapevine yield (kg), grain
volume (ml), 100 grain weight (g), water soluble dry matter amount (%), titration acidity (g / l), must pH,
maturity index) TARİST package variance analysis was performed by using the variance analysis technique
and Factorial Order Variance Analysis Technique in Random Plots.. As a result of the study, average
Grapevine yield, seed volume, water soluble dry matter amount, titratable acidity and grape juice pH value
per grapevine 6 The bar reached the highest value in the form of pruning left 15 eyes.
Keywords: Grapevine, Early Sweet, Pruning Levels.
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1.GİRİŞ
Asmanın ana vatanının merkezi olan ülkemizde çok eski çağlardan bu yana üretimin gerçekleştiği;
insan beslenmesi, sosyal yaşam ve ekonomi üzerine önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.
2017 FAO verilerine göre geniş bir bağ alanına sahip dünya’da 6 931 353 ha alandan 74 276 583 tonluk
üzüm elde edilmektedir. Türkiye bağ yetiştiren ülkeler arasında 2017 FAO verilerine göre 416 907 ha bağ
alanı ile beşinci, 4 200 000 ton yaş üzüm ile altıncı sırada yer almaktadır [1]. 2018 yılı Tüik verilerine göre 4
170 410 dekar alandan 3 933 000 tonluk üzüm elde edilmektedir. Ülkemizdeki toplam üretimin 2 221 008
dekar 1 645 262 ton ile sofralık, 1 338 781 dekar 1 524 091 ton ile kurutmalık ve 610 621 dekar 463 647 ton
ile de şaraplık olarak değerlendirilmektedir [2]. 2018 TÜİK verilerine göre üzüm üretiminin tüm meyve
üretimimiz içindeki payı ise % 19.19'dur.
2018 yılı Tüik verilerine göre Manisa ilinde 807 387 dekar alanda üretim gerçekleştirilmekte olup; 6
854 dekarı şaraplık, 184 196 dekarı sofralık, 616 337 dekarı kurutmalık, 615 721 dekarı çekirdeksiz
kurutmalık, 616 dekarı çekirdekli kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. İlde 1 234 577 ton üretim
bulunmakta, söz konusu üretimin 312 996 tonu sofralık, 8 299 tonu şaraplık, 913 282 tonun 1 092 tonu
çekirdekli kurutmalık 912 190 tonu çekirdeksiz kurutmalık üzümdür. Akhisar İlçesinde ise 19 981 dekarın
450 dekarı şaraplık, 18 650 dekarı kurutmalık, 881 dekarı sofralık çekirdekli üzüm bulunmaktadır. İlçedeki
30 884 tonun 417 tonu şaraplık, 29 376 tonu kurutmalık, 1 091 tonu ise sofralık çekirdekli üzümdür. Çalışma
konusunu oluşturan Early Sweet (Vitis Vinifera L.) Manisa’da sofralık ve kurutmalık çeşitler arasında yeni bir
çeşittir.
Türkiye’de üretilen üzümler genellikle ağustos ayı ortalarından eylül ayı ortalarına kadar hasat
edilmekte, bu işlem sofralık olarak değerlendirilen üründe kurutmalığa göre daha önce gerçekleşmektedir.
Üzümün kalite ve standardı üretim esnasında yapılan ve bölgeden bölgeye farklılık gösteren bazı uygulamalar
sonucunda değişebilmektedir. Yanlış zamanda gerçekleştirilen hasat, bilinçsiz kullanılan bitki gelişim
düzenleyiciler, asma başına düşen salkım sayısının fazlalığı, hatalı yaz ve kış budamaları gibi uygulamalar
anılan farklılıkların temelini oluşturmaktadır.
Kış gözleri tek yıllık dalların üzerinde yer alır ve asmanın dolayısıyla bağın üzüm verimi ile yakından
ilişkilidir. İçinde salkım ve yaprak taslakları birlikte bulunduğundan karışık göz tipindedirler [3]. Kültür
asmasının (Vitis Vinifera L.) kış gözlerinde 3 adet sürgün yatağı (taslağı) bulunmaktadır. Mayıs ayından
itibaren içinde oluşmaya başlayan salkım taslaklarının miktarı, vejetasyon periyodunun sonunda kesin olarak
belirginleşir [4,5]. İlkbahardaki sıcaklık artışı sonucunda öncelikli olarak orta sürgün yatağı olan primer
(birincil) tomurcuk sürmekte, bu tomurcuğun ilkbahar geç donları, hastalık ve zararlılar ile mekanik darbeler
nedeniyle zararlanması durumunda sekonder (ikincil) tomurcuk devreye girmekte, eğer o da zararlanırsa
tersiyer (üçüncül) tomurcuk faaliyete geçmektedir. Ancak, bağcılıkta üzüm verimi bakımından en önemli
tomurcuk, kış gözünün orta sürgün yatağında bulunan primer tomurcuktur [6]. Vitis Vinifera’ nın kış
gözlerindeki primer tomurcuğun içerisinde 0-4 adet salkım taslağı (primordium) bulunabilmekte, ancak 4 adet
salkım taslağına nadir olarak rastlanılmaktadır. Primer tomurcuktaki salkım taslağı sayısı genellikle 1-2 adet
arasında değişim göstermektedir. Asma için bütün şartların elverişli geçtiği yıllarda (iklim, bakım şartları,
optimum ürün miktarı vb.), bazı primer tomurcukların içerisinde 3 adet salkım taslağının bulunması olağan
bir durumdur. Bazı primer tomurcuklar ise hiç salkım taslağı oluşturmayabilirler, böyle kış gözlerine verimsiz
göz, bunlardan süren yazlık sürgünlere ise verimsiz sürgün adı verilmektedir [7]. Kış gözünün bir yıllık dal
üzerindeki seviyesi, asmanın yaşı, beslenme durumu ve çeşit özelliğine bağlı olarak salkım taslağı oluşumu
değişebileceği belirtilmektedir [8, 4, 9]. Dolayısıyla farklı seviyelerdeki (boğum) kış gözü verimliliğinin
belirlenmesi önemlidir.
Üzüm çeşitlerinde kış gözü verimliliğinin saptanması ve uygun budama seviyelerinin belirlenmesi
amacıyla ülkemizde ve dünyada çeşitli araştırmalar yapılmış sofralık ve kurutmalık olarak değerlendirilen
yeni çeşit için budama seviyelerindeki özelliklerin saptanması amacıyla bu çalışma yürütülmüştür.
MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışma, Manisa İli Akhisar İlçesi Beyoba Bölgesi sınırları içerisinde 38 derece 49 ’09.08” K, 27
derece 47”43.81” D koordinatlarında yer alan Early Sweet üzüm çeşidinde damlama sulama sistemiyle
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sulanan çiftçi koşullarındaki 16 dekarlık bağ alanında yapılmıştır. Araştırmaya dahil edilen bazı toprak
özellikleri Şekil 1’de verilmiştir.
Çizelge 1: Bağ alanına ait bazı toprak özellikleri
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Araştırma materyali olarak Early Sweet üzüm çeşidi kullanılan bağ 4 yaşında, yerli fidanlarla
kurulmuştur. Sıra üzeri 1,6 m, sıra arası 3,1 m olup, V sistem terbiye şekli ile şekillendirilerek denemeye
alınan her omcaya eşit yük uygulanmış, toprak işleme, gübreleme, tarımsal savaş gibi kültürel işlemler
tekniğine uygun olarak yapılmıştır.

Şekil 1: Akhisar ilçesinin konumu

Şekil 2: Ortalama Bir Salkım Görüntüsü
Deneme bağına dahil edilen asmalarda 6 çubuk 5, 10, 15 göz ve kontrol olarak da 4 çubuk 12 göz
olacak şekilde toplam dört budama gerçekleştirilmiş, 4 tekrarlı kurulan denemede toplam 16 parsel, her
parselde 3 asmada çalışılmıştır.
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Çalışılan özellikler bakımından elde edilen verilerin parsel başına düşen ortalama verimi (hasat
zamanında, omcalarda ki üzümler toplanarak tartılmış ve parseldeki her 3 omca için ortalama verim (kg)
bulunmuştur), tane hacmi (ml), (hasat edilen salkımlardan her bir grup için tesadüfen 100 tane alınmış ve
taşırma kabında hacimleri ölçülmüştür. Sonuç 100’e bölünerek 1 tanesinin hacmi hesaplanmıştır), 100 tane
ağırlığı (g) (salkımların 1/3’lük her kısmından tanelerin alınarak uygulama yapılan asmaların dış, orta ve iç
kısımları olmak üzere farklı bölgelerin her iki tarafından salkımların üst, orta ve ucuna yakın kısımlardan 100
tane örnek alınarak tartılmıştır) [10]. Suda çözünebilir kuru madde miktarı (%) (Her bir grupta bulunan
salkımlardan tesadüfen alınan 100’er adet tanenin sırası çıkarılarak el refraktometresi ile suda çözünebilir kuru
madde miktarı bulunmuştur). Şıra pH değeri Amerine and Cruess (1960) metodu ile toplanan üzüm taneleri
sıkılarak şıra elde edilmiş, 100 ml’lik beherin içindeki şıradan pipetle 5 ml alınmış, pH metre kalibre edilerek
ölçülmüştür. Elde edilen suda çözünebilir kuru madde miktarının titre edilebilir asitliğe bölümü olgunluk
indeksini (SÇKM / TA ) vermiştir. Titre edilebilir asitlik (g/l) için, toplanan üzüm taneleri sıkılarak, elde
edilen şıradan pipet yardımıyla 5 ml örnek alınmış, 0,1 N NaOH’ lik ile titre edilmesiyle şıradaki asit miktarı
tartarik asit cinsinden hesaplanmıştır. Veriler formülde yerleştirilerek titrasyon asitliği g/l olarak saptanmıştır)
[10].
A=S.N.F. E.100/C
Formülde;
A= Asit miktarını (g/l)
S=Kullanılan NaOH miktarını (ml)
N=Kullanılan NaOH’in normalitesini
F=Kullanılan NaOH’in faktörü (f=1,005)
E=Asidin ekivalent değerini (tartarik=0.075 g)
C=Alınan üzüm suyu miktarını (ml) göstermektedir.
İstatistiksel analizler, TARİST paket programı kullanılarak, tesadüf parsellerinde faktöriyel düzende
varyans analiz tekniği ile irdelenmiştir.
ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA
Araştırma sonucu elde edilen bulgularda 6 çubuk 5, 10, 15 göz ve kontrol olarak da 4 çubuk 12 göz
olacak şekilde toplam dört budama uygulaması sonucunda elde edilen verilere ait istatistiksel analiz sonuçları
Çizelge 2’de verilmiştir.
Budama uygulamalarının ortalama asma başına verim üzerine olan basit etkisi istatistiksel anlamda
önemli bulunmuştur (P≤ 0.05). Değerler incelendiğinde 6 çubuk 5 göz bırakılan uygulama en düşük (32,515
kg) değerle ikinci grubu oluşturmuştur. Göz sayısının artışıyla parsel başına ortalama üzüm verimi de paralel
şekilde artış göstererek 6 çubuk 15 göz (51,125 kg) ile en yüksek değere ulaşmıştır. İzleyen 4 çubuk 12 göz
bırakılan verim yeniden düşüş eğilimine geçmiş ancak 6 çubuk 5 göz uygulamasına kadar bu değer azalmamış,
6 çubuk 5 göz haricindeki diğer uygulamalarla birlikte istatistiksel anlamda birinci grubu oluşturmuştur.
Anılan uygulama en düşük değerle ikinci grupta yer almıştır

Çizelge 2: Budama uygulamalarının verilere ait istatistiksel analizleri
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Thomson Seedless çeşidinde lateral çubukların dip kısımları daha verimli iken, primer çubuklarda
beşinci boğumdan sekizinci boğuma doğru verimlilik artışı gözlenmiştir. Dolayısıyla anılan çeşit için uzun
budama yapılması önerilmiştir [11]. Yapıncak çeşidinde yapılan diğer bir çalışmada bir yıllık dalın farklı
budama seviyeleri üzerine yaptığı çalışmada beşinci ve on altıncı boğumlar arasında kış gözlerinin en yüksek
verime sahip olduğunu belirlemiştir [12].
Budama uygulamalarının grup ortalama tane hacmi üzerine olan etkisi istatistiksel anlamda önemli
bulunmuştur (P≤ 0.05). Değerler incelendiğinde 6 çubuk 5 göz bırakılan uygulama en düşük ( 3,8 ml) değerle
üçüncü grubu oluştururken, göz sayısının artışıyla tane hacmi de paralel şekilde artış göstererek 6 çubuk 15
göz (4,99 ml) ile en yüksek değere ulaşmıştır. İzleyen 6 çubuk 10 göz (4,46 ml) ve 4 çubuk 12 göz (4,32ml)
ikinci grubu oluşturmaktadır. 4 çubuk 12 göz bırakılan tane hacmi yeniden düşüş eğilimine geçmiş ancak 6
çubuk 5 göz uygulamasına kadar bu değer azalmamış, 6 çubuk 5 göz uygulaması en düşük değerle üçüncü
grupta yer almıştır (Çizelge 2).
Budama uygulamalarının suda çözünür kuru madde üzerine olan basit etkisi istatistiksel anlamda
önemli bulunmuştur (P≤ 0.01). Değerler incelendiğinde 6 çubuk 5 göz (15,90) ve 6 çubuk 10 göz (15,27)
uygulama en düşük değerle üçüncü grubu oluştururken, 6 çubuk 15 göz (21,95) ile en yüksek değere
ulaşmıştır. İzleyen 4 çubuk 12 göz (20,19) yeniden düşüş eğilimine geçmiştir. Manisa koşullarında yürütülen
bir çalışmada yedi yaşında 2x3 m mesafede dikilmiş Cardinal üzüm çeşidine 5, 7.5 ve 10 göz/m2 olacak şekilde
üç budama seviyesi ve 2 çubuk (3 ve 10 göz) uzunluğu ile salkım sürgün seyreltme uygulamaları denenmiştir.
Sonuçlar göz sayısının artışına paralel olarak verimin arttığını göstermiştir. Salkım ve tane ağırlığı ile % kuru
madde oranı göz sayısının artışına zıt yönde azalma eğilimine geçmiştir. Omca gelişmesinin zayıf, asit
oranının fazla olması dikkat çeken bir sonuçtur. Çubuk uzunluğu, verim ve % kuru madde oranında belirgin
bir etki göstermemekle birlikte üç gözden budanan omcaların kalite değerleri ve gelişiminin dahi iyi olduğu
izlenmiştir [13]. Elde ettiğimiz verilerle çalışma sonuçlarının uyum içinde olmadığı, sonuç farklılıklarının
çeşit özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çalışmada; budama uygulamalarının titre edilebilir asitlik miktarına ait verileri istatistiksel anlamda
önemli bulunmuştur (P≤ 0.05). Çubuk sayısı sabit kalmak kaydıyla (6 çubuk) anılan ölçüte ait değerler göz
sayısının artışına paralel artış göstermiştir (5 göz 0,17, 10 göz 0,23 ve 15 göz 0,26). Şekil 4.5.1 izlendiğinde
çubuk sayısı ve göz sayısındaki azalma (4 çubuk 12 göz) titre edilebilir asitlik miktarında da düşüşe neden
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olmuştur (0,22). Altı çubuk 10 göz ve 4 çubuk 12 göz birbirlerine yakın değerler göstererek aynı ve 2. grupta
yer almıştır. Yapılan benzer çalışmada en yüksek titre edilebilir asit %1.09 ile 35 GÖZ, 25 GÖZ+TKİ-HM,
30 GÖZ+TKİ-HM ve %1.08 ile 30 GÖZ uygulamalarından elde edilirken, en düşük titre edilebilir asit %0.85
Kontrol uygulamasından elde edilmiştir [14]. Çalışma sonucu elde ettiğimiz bulgular ile çalışma sonuçlarının
uyum içinde olduğu gözlenmektedir.
Yapılan çalışma sonucunda budama uygulamalarının şıra pH’sı üzerine etkisi istatistiksel anlamda
önemli bulunmuştur (P≤ 0.05). Altı çubuk 5 göz, 10 göz ve 15 göz değerleri göz sayısının artışına paralel
olarak artış göstermiş, 10 ve 15 göz bırakılan uygulamaların şıra pH’ sı en yüksek değerle birinci grubu
oluşturmuştur. Dört çubuk 12 göz uygulamasında yeniden bir düşüş gerçekleşerek ikinci grup oluşmuş, ancak
bu düşüş 6 çubuk 5 göz seviyesine kadar olmamıştır.
Yapılan benzer çalışmada, en yüksek pH 3.20 ile 18 göz/Asma+Gübreli uygulamasından elde
edilirken, en düşük pH ise 2.88 ile 10 Göz/Asma+Gübresiz uygulamasından elde edilmiştir [48]. Gök üzüm
çeşidinde yapılan bir diğer araştırmada Tariş ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 16, 21 ve 26 göz/asma
olarak uygulanan ürün yükünde, ürün yükü artışına bağlı olarak üzüm verimi ve şıra miktarı artarken, kuru
üzüm randımanı azalmıştır. Çalışma sonucunda 26 göz/asma bırakılan asmalarda şıra pH değerinin arttığı
gözlenmiştir [15]. Elde edilen bulgular çalışma sonuçlarıyla uyum içindedir.
Yapılan çalışma sonucunda Early Sweet (Vitis Vinifera L.) üzüm çeşidinde budama uygulamalarının
olgunluk indisi üzerine etkisi istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur (P≤ 0.01). Veriler izlendiğinde göz
sayısının artışına zıt yönde bir düşüş gerçekleşmiş, 6 çubuk 5 göz (104,25) en yüksek değere ulaşırken, 6
çubuk 10 göz (93,50) ve 4 çubuk 12 göz (91,00) birinci grubu oluşturmuştur. Yapılan benzer çalışmalarda;
Gök üzüm çeşidinde Tariş-ZF yaprak gübresi uygulaması ile tane uzunluğu, tane ağırlığı, olgunluk indisi, şıra
miktarı ve kuru üzüm randımanı artmıştır. 16, 21 ve 26 göz/asma olarak uygulanan ürün yükünde ise, ürün
yükü artışına bağlı olarak üzüm verimi ve şıra miktarı artarken, olgunluk indisi ve kuru üzüm randımanı
azalmıştır. Sonuç olarak, Tariş-ZF yaprak gübresi uygulamadan 26 göz/asma veya Tariş-ZF yaprak gübre
uygulayarak 16 göz/asma uygulaması önerilmiştir [16]. Elde edilen bulgular çalışma sonuçlarıyla uyum
içindedir.
SONUÇ
Araştırma 2014 vejetasyon periyodu içinde Manisa İli Akhisar İlçesi Beyoba Bölgesi’ nde yürütülmüş,
dört yaşında yerli fidanlardan oluşan bağ alanıdır. Çalışma konusunu oluşturan Early Sweet (Vitis Vinifera L.)
Manisa’da sofralık ve kurutmalık çeşitler arasında yeni bir çeşittir.
Omcalar sıra üzeri 1,6 m, sıra arası 3,1 m olup, V sistem terbiye şekli ile şekillendirilmiş, denemeye
alınan her omcada eşit yük uygulanmış, toprak işleme, gübreleme, tarımsal savaş gibi kültürel işlemler
tekniğine uygun olarak yapılmıştır. Araştırmada asmalarda 6 çubuk 5, 10, 15 göz ve kontrol olarak da 4 çubuk
12 göz bırakılmış, toplam 16 parsel, her parselde 3 asma bırakılmıştır. Elde edilen verilere (parsel başına
ortalama üzüm verimi (kg), tane hacmi (ml), 100 tane ağırlığı (g), suda çözünebilir kuru madde miktarı (%),
titrasyon asitliği (g/l), şıra pH değeri, olgunluk indisi) TARİST paket programı kullanılarak, varyans analizleri
yapılmış Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Düzende varyans analiz tekniği ile irdelenmiştir. Çalışma
sonucunda omca başına ortalama üzüm verimi, tane hacmi, suda çözünür kuru madde miktarı, titre edilebilir
asitlik miktarı ve şıra pH’ sı altı çubuk on beş göz bırakılan budama şeklinde en yüksek değere ulaşmıştır.
Olgunluk indisinde ise anılan budama şekli en düşük değerle istatistiksel anlamda ikinci grubu oluşturmuş,
göz sayısının azalmasıyla söz konusu ölçüt artış göstermiştir. Yüz tane ağırlığında ise kontrol uygulama şekli
(4 çubuk 12 göz) en yüksek değere ulaşmıştır.
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde 6 çubuk 15 göz şeklinde budamanın incelenen ölçütler
çerçevesinde uygun olabileceği düşünülse de Early Sweet (Vitis Vinifera L.) Manisa’da sofralık çeşitler
arasında yeni bir çeşit olduğundan ilgili benzer çalışmaların farklı yörelerimizdeki bağ plantasyonlarında
tekrarlanması ve sonuçların üreticilere iletilmesinin etkin bir adım olacağı yargısına varılmıştır.

404

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

KAYNAKÇA
1. FAO, 2017, Food And Agriculture Organization Of The United Nation, Crops 2017,
http://www.fao.org/faostat/en/#data/qc (Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019).
2. TÜİK, 2018, Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri 2018, http://www.tuik.gov.tr
(Erişim Tarihi: 05 Haziran 2019).
3. Fidan, Y., 1966. Sofralık Üzüm Çeşitlerinden Hafızali, Hamburg Misketi, Çavuş, Balbal ve
Razakı’nın Tomurcuk Yapıları İle Mahsüldarlık Durumları Üzerinde Araştırmalar. Tarım Bakanlığı Ziraat
İşleri Genel Müdürlüğü Neşriyatı D-112, Ankara.
4. Ağaoğlu, Y.S., 1973. Sürgün Gelişme İstikametleri İle Çeşitli Sentetik Kimyasal Maddelerin Asma
Tomurcuk Verimliliğine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. No: 168. Ankara.
5. Alleweldt, G., 1964. Die Umweltabhaengigkeit Des Vegatativen Wachstumsruhe Und Der
Blütenbildung Von Reben ( Vitis Species). Die Blütenbildung. Vitis 4, 240- 261 s.
6. Oraman, M.N., 1959. Yeni Bağcılık. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 78. A.Ü.
Basımevi. Ankara, 298 s.
7. Çelik, S., 1998. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt-1. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü. Tekirdağ, 1998, 273-303 s.
8. Alleweldt, G. ve E. İlter, 1969. Untersuchungen Uber Die Beziehungen Zwischen Blütenbildung;
Und Triebwachstum Bei Reben. X 8. 286-313 s.
9. İlter, E., 1980. Yapraklara Uygulanan Bazı Kimyasal Maddelerin Asmalarda Kış Gözü
Verimliliğine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No: 372. Ankara, 132 s.
10. Amerine, M.A. and Cruess, M.V., 1960. The technology of wine making. The Avi Publishing
Comp.,Inc. Westport, Connecticut, U.S.A., 709 pp.
11. Christensen, L.P., 1986. Fruit Fullness And Yield Characteristics Of Primary And Lateral Canes
Of Thompson Seedless Grapevines. Amer. J. Enol. And Vitic. 37(1). 39 s.
12. Çelik, S. 1987. Yapıncak Üzüm Çeşidinde Kışlık Gözlerin Verimliliği Üzerine Sürgün Üzerindeki
Pozisyonların Etkisi. Doğa Tarım Ormancılık D. C., 550-557 s.
13. İlhan, İ. ve Ertem, A., 1988. Cardinal Üzüm Çeşidinde Değişik Göz Sayısı ve Farklı Çubuk
Uzunluğunun Verim ve Kaliteye Etkisi. Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu, Bursa.
14. Sayman, M., 2016. Razakı Üzüm Çeşidinde Farklı Seviyede Şarj (Ürün Yükü) ve Humik Madde
Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Konya, 38 s. (Yüksek Lisans Tezi).
15. Akın, A., Dardeniz, A, Ateş, F. And Çelik, M., 2012. The Effects Of Various Crop Loads And
Leaf Fertilizer On Grapevine. Journal Of Plant Nutrition 35. 1949–1957 s.
16. Topuz, Esra., 2013. Kara Dimrit Üzüm Çeşidinde Farklı Seviyede Şarj (Ürün Yükü) ve Yaprak
Gübresi Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Konya, 34 s. (Yüksek Lisans Tezi).

405

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

(44)
Dr. Aynur BEŞKONAK412
KAMAL ABDULLA’NIN ROMANLARINDA RÜYA KAVRAMI
THE CONCEPT OF DREAM IN NOVELS BY KAMAL ABDULLA

ÖZ
İnsanlık tarihi kadar eski olan rüyalar, gizemli mahiyeti itibariyle her zaman insanoğlunun dikkatini
çekmiş, hem geçmiş, hem gelecek yaşantılar için çeşitli bilgiler verme aracı olarak görülmüştür. Yüzyıllar
boyunca insanoğlunda merak uyandıran rüyaların önceleri yorumu, günümüzdeyse psikolojik boyutu dikkat
çekmektedir. Çünkü rüyalar, insan hayatının ayrılmaz bir parçası olan psikolojik bir fenomendir. Gizemini
koruyan ve bilimin ilgi odağında olan rüya olgusu, sık sık edebi eserlere de konu olmuştur. Romanlarında
rüya konusuna sıkça yer veren yazarlardan biri de Çağdaş Azerbaycan yazarı Kamal Abdulla’dır. Yazar, rüya
olgusuna hemen hemen her eserinde değinir. Rüya, yazarın romanlarının gelişip tamamlanmasında önemli bir
fonksiyona sahiptir. Yazarın eserlerinde fonksiyonu açısından daha çok olacakları önceden sezdiren rüyalar,
bazen karakterlerin iç dünyalarına ait ayrıntıların verilmesine, bastırılmış duygularının dışavurumuna, bazen
de duyguların tetiklenmesine hizmet eder.
Bu çalışmada, rüyayla edebiyat arasında bağlantı kurarak her bir eserin yazarının rüyası olduğunu
söyleyen Kamal Abdulla’nın romanlarından hareketle rüya kavramı incelemesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: rüya, edebi eser, roman, Kamal Abdulla.

ABSTRACT
Dreams as old as the history of humanity have always attracted the attention of human beings due to
their mysterious nature and have been believed that dreams provide a variety of information about past and
future lives. For centuries, the interpretation of dreams has aroused curiosity of human beings. Even today,
its psychological dimension is remarkable and actual. Dreams are a psychological phenomenon and an
integral part of human life. The phenomenon of dream, which preserves its mystery, has always been and is
the subject of literary works. Kamal Abdulla - the contemporary writer of Azerbaijan, also frequently includes
the subject of dream in his novels. Dream has an important function in developing and completing the novels
of the author. In the works of the author, the dreams that predetermine happenings, sometimes serve to give
details of the inner worlds of the characters, to express the repressed emotions and sometimes to trigger the
emotions.
In this study, by establishing a connection between dream and literature, the concept of dream was
examined based on Kamal Abdulla’s novels. Kamal Abdulla often mentions that each work is the author's
dream.
Keywords: Dream, Literary work, Novel, Kamal Abdulla.
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GİRİŞ
Rüyalar, insana ait en gizemli zihinsel faaliyetlerin başında gelir. İnsan doğasının gerçek yüzünü açığa
çıkaran, gizli benliğini yansıtan rüyalar, bireyin bilinçdışının keşfidir. Ruhsal bir durum, ruhumuzdakileri
yansıtan sinyaller fonksiyonunda olan rüyalar, insan ruhunun sadece bu dünyayla ilişkili olmadığının bir
kanıtıdır. Bu yönüyle rüyalar, kişiyi başka dünyalara götüren zihinsel süreçtir.
Rüyalar hakkında yürütülen çok sayıda bilimsel araştırma ve teori bulunmaktadır. Temel amacı fiziksel
ve ruhsal dinlenme olan, psikolojik açıdan bakıldığında, birçok duygusal içerik barındıran rüya, gizemli
mahiyeti itibariyle her zaman insanların ilgisini çekmiştir: “Rüya görmek henüz bütün sırlarıyla ortaya
serilemeyen beynin fonksiyonlarındandır” (Altınkaynak, 2015, s. 27). Dünya yaşamının somut
gerçekliklerinden uzak olan, bilimsel açıdan soyutluğunu koruyan rüyalar hakkında yürütülen çok sayıda
bilimsel araştırma ve teori bulunmaktadır. Bu konuda ilk bilimsel eser Aristo’nun M.Ö.IV-V. Yüzyılda yazmış
olduğu “Rüyalar ve Onların Yorumları Üzerine” (Derams and Their Interpretation) adlı eseridir.
Freud’un (1996) insan kişiliğinin bilinmeyen yönlerinin aydınlatılmasında önem verdiği rüyalar,
insanın zihinsel ve bedensel özellikleriyle ilgili bir konu veya olgudur, zihnin bilinç dışına ulaşan yoludur (s.
215). Freud’a göre rüyalar, uyanık haldeyken arka plana itilmiş, kontrol altında tutulan düşünce ve duyguların
açığa çıktığı yerdir, baskı altında tutulmuş bir dileğin başka bir kılıkta gerçekleşmesidir. Bu özelliği ile rüyalar,
insanın bilinç dışında var olan düşüncelerine ayna tutar.
Rüyalar doğanın sesidirler ve üzerimizde etkileri oldukça fazladır diyen Carl Gustav Jung, doğal bir
olay olarak kabul ettiği rüyaları ciddiye almaktadır. “Eğer rüyalardaki fikirler dikkatli bir şekilde incelenirse
onun bilinçdışı etkisinin de farkına varılabilir” (Fordham, 1994, s. 73).
Alfred Adler, rüyayı olağanüstü bir olay olarak tanımlar (Çoruh, 1968, s. 118). Adler’e göre, insan
aklının evrensel bir etkinliği ola rüyalar, herhangi bir ruhsal dışavurum gibi her bireyde doğuştan varolan
güçler yoluyla ortaya çıkar. Rüyalar kâhinlikten uzak, tam aksine durumları anlamayı güçleştiricidirler (Adler,
2005, s.276).
Çok farklı şekillerde tanımlanması mümkün olan rüyalarla ilgili Yusuf Güven ve Osman Belbağı
(aktaran Akçay, 2018, s. 213), “Batılı bilginlere göre gün içerisinde karşılaştığımız olayların bilinçaltında
büründüğü hal, Doğulu bilginlere göreyse daha çok ilahi ve uyarıcı bir mesaj, insanın ruhu ile gördüğü ve aklı
ile idrak ettiği bir olay ya da uykuda misal âlemini seyreden ruhun gördükleridir” şeklinde yorum yaparlar.
Tüm kutsal kitaplarda bahsedilen rüyalara İslam medeniyetinde en çok ilgi duyan tabaka mistik
yaşantıyı benimseyen sûfiler olmuşlar. Tasavvuf kültüründe manevi âlem ile fiziki âlem arasında köprü olan
rüyalar, önemli bir yere sahiptir. Tasavvufa göre ruhsal âlemin delili olan rüya, dünya ve ahirette var olan
şeylerin müşahede edilmesidir (Cücü, 1977, s. 96).
Rüya, Türk mitolojisinde de önemli motiflerden biridir. Arap kökenli rüya kelimesinin Türk Dil
Kurumunun Türkçe Sözlüğündeki anlamı: 1.düş, 2.gerçekleşmesi imkânsız durum, hayaldir. Divanü Lugati’t
Türk eserinde bu kelime “tüş” olarak zikredilir. Kamil Veli Nerimanoğlu, Kitab-i Dede Korkut Destanı’ndan
hareketle rüyayı şu şekilde yorumlar:
“Türk xalqlarının dastan ve nağıllarında yuxu (rüya) ve yuxuyozma mühüm yer tutur. KDQ-de
yuxugörmenin şüuraltı sezgileri, duyumları, bir sıra çalarları öz eksini tapmışdır. Yuxuların yozumu xalqın
psixologiyası, tarixi tecrübesi ve etnik dünyagörüşü ile bağlıdır. Yuxu ve yuxuyozma insan tesevvürünün,
menevi aleminin, şuuraltının derinliklerindeki gizli dünyanı aşkar eleyen deyerler sistemidir. İnsanın ilk mifi,
dünyaqurumu ve dünyaduyumudur” (Azerbaycan Xalq Edebiyyatı, 2004, s. 356).
Türk kültüründe rüya kavramının izleri çok eskilere dayanır. Âşıklık ve destancılık geleneklerinde
oldukça yaygın olan rüya olayıyla, hemen hemen her Türk boyunda karşılaşılır. Eski Türk destanlarında
rüyanın yorumlanması için tören düzenlenir ve kâhin rüyayı yorumlardı. Her milletin ve dinin kendine özgü
rüya tabir gelenekleri vardır. Doğu kültüründe rüya, genellikle dini ve ahlaki kalıplara göre yorumlanır,
kahramanların başlarına gelecek olay/lar rüya yoluyla haber verilir. İnsanın uyku sırasında zihninde canlanan
olaylarda/rüyalarda, genellikle gelecekte oluşacak felaketler ve kazanılacak başarılar önceden öğrenilir. Türk
destanlarında ilk rüya motifine Uluğ Türk tarafından görülen rüyada rastlanmaktadır. Destan kahramanlarının
başına gelecek işin rüya yoluyla haber verilmesi ve görülen rüyaların dikkate alınması Battal Gazi
Destanı’nda, Dede Korkut Hikâyelerinde, Manas Destanı’nda, Köroğlu Destanı’nda da vardır.
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Edebi eserlere de konu olan rüyayı romanlarında işleyen yazarlardan biri yaratıcılığı büyük ölçüde
mitolojiden ve destan geleneğinden beslenen Çağdaş Azerbaycan yazarı Kamal Abdulla’dır. Milli değerlerle,
geçmişle bağını hiçbir zaman kaybetmeyen, mitoloji ve folklordan beslenerek yazan yazarın destan tekniğiyle
roman tekniğini bir arada tutan, Ortaçağ masallarını çağrıştıran eserlerinde rüya motifi her zaman ön plandadır.
Rüya olgusuna geniş açıdan bakan yazar, rüyayla edebiyat ve eser arasında ilginç bağlantı kurar. Abdulla
(2007), Borges’in “Edebiyyat idareedilen yuxudur” (s. 316) düşüncesinden hareketle her bir eserin yazarının
rüyası olduğunu söyler. Franco Cardini de benzer bir düşünceyle sanatsal çalışmaları ve ebedi olan hayatın
kendisini rüyaya benzetir (“İtaliyalı professor Franko Kardini”, 2016, para. 9). Rüya kavramını eserlerinde
daha üst boyutlara taşıyarak metafizik boyutlarda işleyen Abdulla, bu konuya hemen hemen her eserinde
değinir.
Romanlarında rüya olayına sıkça değinen Kamal Abdulla’nın Yarımçıq Elyazma romanının birinci
hikâyesindeki olayların gelişip tamamlanmasında rüya önemli bir unsurdur. Rüyaların eserin norm karakteri
ve bilge/kutsal kişisi olan Dede Korkut tarafından görülmesi, eser içinde rüyanın önemini arttırmaktadır.
Korkut’un rüyaları, olay örgüsünde aktif rol oynaması, olayların akışını değiştirmesi ve fonksiyonel
özelliğinin bulunması sebebiyle motif özelliği taşır. Korkut’un uyku, bazen de yarı uyku ve yarı uyanıklık
halinde gördüğü rüyalar, metnin bölümlerini birbirine bağlamakla beraber, yarım ve ya karanlık kalan birçok
olayı aydınlığa kavuşturur.
Korkut, bu rüyaları olağanüstü güce sahip Nur Taşı’nın dibinde uyurken görür ve gördüğü bu rüyalar
için Nur Taşı’na borçlu olduğunu düşünür: “Uyqu mene her şeyi açıb gösterdi. Men kim idim, uyqu görem, o
uyquda Beyreyin gelecekteki anını görem?! Nur daşı söyledi hepsini. …. Nur daşının belecene qaiblere vaqif
olmağı vardır” (Abdulla, 2012, s. 71). Bu durum, ontolojik anlamda huzur ve mutluluk veren yapıya sahip
Nur Taşı’nın kutsal özelliğinin bir göstergesidir.
Metin içindeki hareketler çoğu zaman rüyadan kaynaklanır. Korkut, rüyasında Beyrek’in gelecekteki
anını, Oğuz Eli’nin başına musallat olan Tekgöz belasını, Sürmelice Çeşme’ni, Bekil’in oğlu İmran’ın Kara
Tekur’u yenmesini, Bekil ile Kazan’ın kavgasını (av ve avdaki kavganı rüyasında Bekil Korkut’a anlatır),
Kazan’ın evindeki casusla ilgili meşvereti görür. Eserin bu yerinde yazar, çok ilginç bir yorumda bulunur. O,
el yazmasının muhtevasında garip bir durum hissedildiğini söyler. Yazar, Dede Korkut’un belki de rüya adı
altında bildiklerini Bayındır Han’a söylediğini düşünür: “Dede Qorqudun yuxuları vasitesile, belke de yuxu
adı altında bildiklerini Bayındır Xana çatdırması bütün bu ehvalata yeni bir aheng, yeni bir çalar verir
(Abdulla, 2012, s. 118). Bu durumda Korkut için rüya, gerçekleri Bayındır Han’a korkusuzca sezdirmek için
en zararsız ve güvenilir bir araçtır.
Yarımçıq Elyazma romanında rüya, metin içerisinde çeşitli fonksiyonları yerine getirir. Bunun bir
örneği, Bekil’in olacakları önceden sezdiren rüya görmesinden hareketle tedirgin olmayışıdır. Bayındır Han’ın
casus meselesi adı altında Oğuz beylerini sorgulamasında sıra Bekil’e gelince o, Han’ın dergâhına gelir.
Çağırılma sebebini bilmemekle birlikte Bekil, çok rahattır. Çünkü o gece Korkut, Bekil’in rüyasına girmiş ve
bu münakaşada ona destek olduğunu söylemişti. Bekil, sonralar bu durumu Korkut’a anlatınca Korkut çok
şaşırır: “Menim dexi Xanın yanında olmam onu ürekli etmiş idi, çünki o gece men gelib onun uyqusuna girmiş
idim ve bu münaqişede ona dayaq olduğumu beyan etmiş idim. Qadir Tanrı, ucalardan ucasan. Biz ne
zamandan bir-birimizin uyqusuna girdik?!” (Abdulla, 2012, s. 164) ve ekler: “Qarışıq dünya, bizi öldürmeden
önce sen bizi bir-birimizin içine belece soxarsan, o zaman bizim axırımız ne olar?!” (s. 165) Sorgulanması
için Han odasına gelen Bekil’in Korkut’u da orada görmesi onu yüreklendirir o, rüyasında gördüğü gibi
Korkut’un ona destek olacağına inanır. Bekil’in olacakları önceden gösteren rüyasından yola çıkarak rahat
olması, rüyalara inandığını gösterir.
Yarımçıq Elyazma romanının hacimce küçük olan ikinci hikâyesinde Taçlı Hanım’ın rüyası,
fonksiyonu açısından gelecekte oluşacak felaketin – Şah’ın, yani Hızır’ın ansız gelen ölümünün habercisidir.
Taçlı Hanım o gece kötü bir rüya görmüştür. O gece Şah kendisi de rahat uyuyamamış, geceyi hayli sıkıntılı
geçirmiştir. Gördüğü rüyanın etkisinden çıkamayan Taçlı Hanım gözü yaşlı, titrek sesle rüyasını Şah’a anlatır:
“Yuxuda gördüm ki, – Taclı xanım gözünü yana qaçırıb titrek sesle danışmağa başladı, – gördüm ki…
sen meni atmısan. Çıxıb getmisen uzaqlara, meni de tek qoymusan. Göylerin yeddinci qatından sesin gelir,
meni çağırırsan. Deyirsen ki, neynirsen sen orda, niye qalmısan sen orda?! Gel, gel bura, bilsen buralar ne
qederine gözeldir. Hamı sevenler burdadı – deyirsen. Men soruşuram: niye meni atıb getdin, sevdiyim, qurban
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olduğum? Sen deyirsen: Şahi-Merdan xetrine, burax oraları, ne görmüsen axı sen oralarda, bizim yerimiz
burada, şahi-Merdanın yanındadı, gel… gel… Hövlnak yuxudan ayrıldım” (Abdulla, 2012, s. 222).
Gördüğü rüyadan dolayı Taçlı Hanım’ın aklına kötü kötü düşünceler gelir, Şah’ı sabah divanhaneye
göndermek istemez ve rüyasının devamını anlatır: “Gördüm ki, qara-qara buludlar ayın qabağını tutur, qaraqara quzğunlar göyde qanad açıb uçuşur, bu yuxu bir pis yuxudur, bir pis yuxudur… Bu gün heç hara getme.
Getme, nolar, getme…” (Abdulla, 2012, s. 223). Taçlı Hanım’ın tüm yalvarışlarına rağmen Şah, önemli işleri
olduğunu, gitmesi gerektiğini söyler. O gün Lele’nin kalbine sapladığı hançerle hayatı son bulan Hızır Şah’ın
aklına gelen son şey Taçlı Hanım’ın gördüğü rüyalar olur: “Taclı xanım düz deyirmiş, yuxusu çin oldu,
gerekdir ki, men…” (s. 267) Hızır Şah, son nefesinde, ruhunu teslim etmek üzereyken Taçlı Hanım’a hak
verir, onu dinlemediği için pişman olur ama artık rüya “gerçekleşmiştir”.
Kamal Abdulla’nın tüm romanlarında kullandığı rüya olayı, çoğu zaman karakterlerin iç dünyalarına
ait ayrıntıların verilmesine hizmet eder. Tarixsiz Gündelik romanında Nazim, hastanede yattığı müddette
kendisini istediği rüyaya görmeğe alıştırır. Yüzmeyi bir türlü beceremeyen Nazim, rüyasında saatlerce
yüzebilir: “Süretle, el-qolumu geniş ata-ata, az qala bütün denizi qucaqlaya-qucaqlaya her gece ne zaman, ne
qeder istesem üzdükce üzürem. Lezzet eleyir” (Abdulla, 2005, s. 22). Rüyalarını yönetebilme özelliği ile
istediği rüyayı görebilen Nazim’in rüyası yapamadığı, bastırılmış duygularının dışavurumudur. Nazim’in bir
sonraki rüyası önceden “planlanmamış”, “hesapta olmayan” rüyadır:
“…Gece pis bir yuxu görmüşem. Görmüşem dağ başındayam, bir yeke qartal alıb meni caynaqlarına,
uçaraq yuxarı – semanın yeddinci qatına qaldırdıqca qaldırır. Üzüme nevazişle serin, mestedici meh vurur.
Men bilirem ki, bu yuxudu ve qorxmuram. Amma aşağıda haray salıb ağlayıb-qışqıran, özünü öldüren anam
bunu bilmir.
Bu, sifarişsiz yuxu idi. Sifarişi hazırlamaq yadımdan çıxmışdı” (Abdulla, 2005, s. 85).
Bu rüya, lise öğrencisi Nazim’in zamansız ölümünün habercisi niteliğindedir.
Sehrbazlar Deresi romanında başkişi Kervancıbaşı’nın yıllardır içinde taşıdığı intikam duygusu,
gördüğü rüyaların etkisiyle de gün geçtikçe alevlenir. O, babasının ruhuyla görüştüğü sırada babasının ve
ağabeyinin sürekli onun rüyasına girerek “intikam” dediklerini söyler: “sen ve ağabeyim daim yuxuma
girirsiniz, doğru sözümdü, inan mene. Tutursuz boğazımdan, boğursuz ikiniz de meni. Üzünüzü de düz-emelli
görmemişem ki men, amma yuxularımdan çıxmırsız, birinden o birine, birinden o birine… Bilirsen ne deyirsiz
mene? Bilmirsen? “İntiqam, intiqam!” deyirsiz, ağa” (Abdulla, 2006, s. 167). Kervancıbaşı’nın duygularını
tetikleyen rüyaları onun babasının ruhuyla görüşme isteği ve Şah’tan intikam alma isteğiyle sonuçlanır.
Kervancıbaşı’nın babası Memmmedkulu’nun babası da zamanında onun rüyalarına girerek intikam
almasını istemiştir ve Memmedkulu babasına ihanet eden annesini ve Zebulla’yı öldürdükten sonra babasının
ruhunun rahata kavuştuğunu düşünür: “O hadiseden sonra daha gelmir yuxuma, heç ne de soruşmur. Rahat
olmuşdur yeqin” (Abdulla, 2006, s. 115). Her iki durumda rüya, bilinçaltının boşaltımı fonksiyonu ile
bilinçaltının dışa vurulamayan dünyasını açığa çıkarma işlevi görür.
Sehrbazlar Deresi romanında Seyyah Büyücü’nün rüyaları işlevseldir. Ak Derviş öldürüldükten sonra
onun öğrencilerinden biri Seyyah Büyücü’nün rüyasına gelerek Ak Derviş’in yeniden doğulan ruhunu arayıp
bulmasını ister:
“Her gün ayağın hara gedirse, özün de ora gedeceksen. Her gece qeribe, ecayib yuxular göreceksen.
Yuxuların seni kendden kende, obadan-obaya, memleketden memlekete aparacaq. O gece ki heç bir yuxu
görmedin, bil ki demeli istediyin yere çatmısan. Sabah tezden ayılıb onu yanında göreceksen” (Abdulla, 2006,
s. 121).
Yol yorgunu olan Seyyah Büyücü, uzun yıllardan sonra ilk defa gece rüya görmez ve gözlerini açınca
Ak Derviş’i başucunda bulur. Bu kişi, cismen olmasa da ruhen Ak Derviş’tir. Varılan sonuçtan hareketle
Sehrbazlar Deresi romanında Seyyah Büyücü’nün rüyasının işlevselliği ve özelliği bakımından onu
yönlendiren bir güç olduğu anlaşılır.
Unutmağa Kimse Yox… romanında rüya motifi oldukça karışıktır. Romanın içinde dört yüz yıl önceye
ait bir olayın anlatıldığı hikâyede renk renk rüyalar gören Mirza Pirkulu, rüya yorumlayabilen, bu sanatın en
yüce, en mükemmel seviyesine ulaşmış, bu alanda ün kazanmış birisidir. O, hatta rüyaları yönetebilen,
kurgulamayı başarabilen bir irfan sahibidir. Romanın bilge kişisi Behram, rüyalarında okul yıllarını,
Gülsüm’le olan o tatlı hatıralarla dolu yılları görür. İlk zamanlar Behram’a çok acı çektiren bu rüyalar zaman
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geçtikçe yerini hoş duygulara bırakır. Patriark’ın medrese hocası Molla Güleli’nin anlattığı rüyada, iki melek
gelip onu götürür. Molla Güleli, kendisinin bir gökkuşağının içinde olduğunu fark eder. Sonra meleklerin onu
yanlışlıkla getirdikleri anlaşılır. Molla Güleli, gözlerini bir kapatıp açar ve kendisini kendi evinde, kendi
yatağında görür. Molla Güleli, bu rüyasını medresedeki çocukların ezberlemesini ister.
Rüya olayının yoğun bir şekilde işlendiği Unutmağa Kimse Yox… romanında rüya motifi F.Q. ile
Behram’ın aynı günde farklı saatlerde gördükleri aynı rüyalarda oldukça karmaşıktır. F.Q., rüyasında gökten
deve yağdığını, iki gün önce de gökten aslan yağdığını görür. Bu rüyada hayvanlar da insanlar gibi konuşurlar.
F.Q., bu garip rüyasını Behram Emmi’ye anlattığı sırada rüyanın geri kalanını Behram Emmi devam ettirir.
F.Q., duydukları karşısında sonsuz bir hayret içinde şaşkına döner. Sonunda Behram Emmi de, “paralel
dünyalar deyirdik, bu da paralel dünya…” (Abdulla, 2011, s. 351), F.Q. de bu durumu Paralel Dünyalarla
açıklarlar: “Biz Behram dayıyla milyardın milyard kubundan bir baş vere bilecek tesadüf neticesinde uzaq,
sonsuz gelecekdeki bir paralel dünyada (bu artıq başqa mahiyyetli paraleldir, neydi adı Lobaçevskinin
paraleli!) görüşmüşük” (s. 408). Bu durumda rüya, zaman algısını kırarak Behram’la F.Q.’yi zamanlar arası
seyahat ettiren bir araçtır. Böylece Kamal Abdulla, sırrı tam olarak çözülemeyen rüyaları eserlerinde daha üst
boyutlara taşıyarak metafizik boyutlarda işler. Bunun sonucu olarak rüya, Abdulla’nın yaratıcılığında sıkça
yer alan “Paralel Dünyalar” teorisiyle bir mantığa oturur: bir olayın gerçek hayatta ve rüyada tezahür eden
şekli, bir de aynı olayın sonsuz sayıdaki başka dünyalarda tezahür eden birden fazla şekli ve ayrıca iki ayrı
kişinin aynı günde aynı rüyaları görme olasılığı.
SONUÇ
Yüzyıllar boyunca insanoğlunda merak uyandıran, insan hayatının ayrılmaz bir parçası olan rüyalar,
gizemli mahiyeti itibariyle her zaman insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Temel amacı fiziksel ve ruhsal
dinlenme olan, psikolojik açıdan bakıldığında, birçok duygusal içerik barındıran rüyalar, kimilerine göre ilahi,
kimilerine göre de beşeri kaynaklı bir olay olarak değerlendirilir.
Her zaman bilimin ilgi odağında olan rüya olgusu, sık sık edebi eserlere de konu olmuştur.
Romanlarında rüya konusuna sıkça yer veren Kamal Abdulla’nın yaratıcılığında rüya, fonksiyonel niteliğe
sahiptir ve yazar, hemen hemen her eserinde bu konuya değinir. Yazarın romanlarında fonksiyonu açısından
daha çok olacakları önceden sezdiren rüyalar, bazen karakterlerin iç dünyalarına ait ayrıntıların verilmesine,
bastırılmış duygularının dışavurumuna, bazen de duyguların tetiklenmesine hizmet eder. Dahası, yazarın
roman kahramanları rüyalarını kurgulayabilen, onları yönetebilen güce sahipler ve rüya, zaman algısını
kırarak bu kahramanları geçmiş-şimdi-gelecek arasında seyahat ettiren bir araçtır. Bu yönüyle yazarın rüyaya
yaklaşımı romanlarındaki paralel/çoklu evrenler fikriyle bir mantığa oturur ki bu durum, Kamal Abdulla’nın
rüyayı eserlerinde daha üst boyutlara taşıyarak metafizik boyutlarda işlemesi sonucunu doğurur.
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(45)
Prof. Dr. M. Nail ALKAN413
SOĞUK SAVAŞIN YIKILMAYAN SİMGESİ: BERLİN DUVARI’NIN YIKILIŞININ 30. YILI
THE SYMBOL OF THE COLD WAR THAT DID NOT FALL: 30 YEARS AFTER THE FALL OF
THE BERLIN WALL

ÖZ
Soğuk Savaş süresince Berlin, Sovyetler ile Batılı müttefikler arasındaki rekabetin en yoğun
hissedildiği yer olmuştur. Berlin Duvarı, bu rekabette geri düşmemek adına, Sovyetlerin hayata geçirdiği
simge bir yapıdır. Duvar 1961 ile 1989 yılları arasında 28 yıl boyunca fiziksel olarak hayatına devam etmiştir.
Fiziki varlığı son bulan Duvar’ın 1989 yılından, 2019 yılına kadar geçen 30 yıllık sürede Almanya siyasi,
ekonomik ve toplumsal hayatına etkileri ise sonlandırılamamıştır. Alman toplumsal belleğinde yer edinen
duvarların silinememesi, ekonomik farkların kapanmaması eski Doğu Almanların kendilerini ikinci sınıf
vatandaş hissetmesine yol açmaktadır. Almanya, Berlin Duvarı ardından coğrafi olarak birleşmiş olsa da
toplumsal bütünleşmenin tamamlanması için süreye ihtiyacı vardır.
Anahtar Kelimeler: Berlin Duvarı, Soğuk Savaş, Alman Birleşmesi.
JEL Kodları: F50, F59.

ABSTRACT
During the Cold War, Berlin was the place where the rivalry between the Soviets and the Western
allies was felt most intensively. The Berlin Wall is an iconic structure of the Soviet Union, who built it in
order not to fall behind in this rivalry. The wall stood physically intact for 28 years, between 1961 and 1989.
The impact of the Wall on the political, economic and social life of Germany remains the same even after 30
years of its fall. The inability to remove the walls in the German social memory and the inability to overcome
economic disparity make the former East Germans feel like second-class citizens. Even though Germany is
geographically united after the Berlin Wall, it needs time to complete its social integration.
Keywords: Berlin Wall, Cold War, German Reunification.
JEL Codes: F50, F59.
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GİRİŞ
Soğuk Savaş, yaklaşık kırk beş sene boyunca içinden çıkılamaz gibi duran bir distopyanın, gerçek
dünyaya hakim olduğu tarihsel bir süreçti. George Orwell’ın 1948 yılında ufak bir oyunla son iki rakamı
değiştirip yazdığı 1984 romanına hakim olan baskıcı ortam, sadece romanlara konu olması beklenebilecek
propoganda enstrümanları, fiziksel bariyerler ve diğerini yok etmek isteyen ideolojiler ile dünya üzerinde
varlık buluyordu. İki kutuplu dünyada, her şeyi daha da karanlık hale getirebilecek rekabetin en yoğun
hissedildiği yer ise süper güçleri sınır komşusu haline getiren Berlin’di.
Şayet, Alaska Amerika Birleşik Devletleri tarafından 1867 senesinde Ruslardan satın alınmasıydı, iki
süper güç çok daha evvelden birbirlerine komşu olabilirlerdi. Eğer iki devlet, birbirlerinden hemen sonra
nükleer silahlara sahip olmasalardı rekabet sadece propoganda enstrümanları ile sınırlı kalmayabilirdi. Fakat,
stratejik silahların varlığı sebebiyle her iki taraf da çıkabilecek bir çatışmanın, sonunda her iki ülkeyi de
ortadan kaldırabileceğini hesap ediyorlardı. Berlin’de iki süper güç ve bağdaşıkları, çatışmadan savaşmanın
bir yolunu bulmalıydılar. Bu yolun izlenmesi ile Berlin’deki rekabette öne çıkan kendi sisteminin daha başarılı
olduğunu dünyaya ilan edebilecek, ittifaklarını sağlamlaştırabilecekti. Zira, Almanya aynı dili konuşan, aynı
ırka mensup, ortak geçmişleri olan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası her şeye sıfırdan başlamış bir ülke olarak,
kimin tezlerinin doğru olduğunu gösterecek bir laboratuvar ortamıydı.
Bu makale, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yılında, Almanya istenen sosyal birleşmeyi tam anlamıyla
elde etmiş midir sorusuna cevap aramaktadır. Makalede, öncelikle tarihsel bir bakış açısıyla Berlin
laboratuvarında gerçekleşmiş olan Berlin Duvarı deneyinin nasıl uygulandığı analiz edilecektir. İkinci
bölümde ise Berlin Duvarı’nın yıkıldıktan sonra dahi toplumsal bellekte tuttuğu yer incelenecektir. Berlin
Duvarı hatırasının negatif ve pozitif kullanımları, siyasi araç edilmesinin etkileri bu bölümde mercek altına
alınacaktır. Üçüncü bölümde ise Berlin Duvarı deneyinin izlerinin ekonomik ve sosyal yapıdaki izleri
incelenecek, Duvar sonrası Doğu Almanların, Batı Almanlarla eşit seviyeyi yakalayıp, yakalayamadıkları
sayısal veriler ışığında tespit edilecektir. Elde edilen bulgular ışığında Almanya’nın hayal ettiği birleşmeyi
elde edemediği, Berlin Duvarı deneyinin izlerinin Alman sosyo-ekonomik hayatında halen görülebildiği
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Tarihi Bir Deney: Berlin Duvarı
Soğuk Savaş’ın laboratuvar şehri Berlin’in doğusuna yerleşmiş olan Sovyetler için Batı Berlin’de
yapılacak her hamleyi izlemek ve hemen cevap vermek çok önemliydi. Reaksiyona verilen önem ilk kez 1948
yılında görüldü. 7 Haziran’da Batı Almanya devletinin kurulması kararı, 20 Haziran’da ise batı bölgelerinde
Deutschmark para biriminin kullanımına geçilmesine dair kararı takiben Stalin, Berlin’in kuşatılması emrini
ivedilikle veriyordu. (Williamson, 2003)
Almanya’nın o dönemdeki haritasına bakıldığında Berlin’in, Sovyetler kontrolü altındaki Doğu
Almanya içerisinde, yarısı kapitalist Batılı müttefiklere, diğer yarısı komünistlerin yönetimine ayrılmış bir
adacık gibi kaldığı görülür. Coğrafyası gereği, abluka ile kesilen demiryolları, karayolları ve kanallar Berlin’i
dış dünyadan tamamen koparabilirdi. Bu izolasyonu aşmak adına Batılılara sadece havadan ulaştıracakları
yardımlar kalmıştı. Nükleer savaş riski altında, havadan ulaştırılan yardımlara Sovyetler karşı koyamayınca
abluka aşılmış oluyor ve sürdürülemez masrafları sebebiyle Stalin tarafından kuşatmaya Mayıs 1949 itibari
ile son veriliyordu. (Williamson, 2003)
Abluka sonrası iki yakalı hayata devam edilirken Batı Berlin’de iş olanaklarından faydalanan,
akşamları ise evine dönen Doğu Berlinlilerin sayısı yaklaşık 60.000 kişiydi. Granzganger olarak adlandırılan
bu kişiler kendilerine uygun işleri ancak Batı Berlin’de bulabilirken, planlı ekonominin Doğu Berlin’deki
üretimine uymadıkları gibi, kapitalist sistemin tüketim malzemelerini de Doğu’ya taşıyorlardı. Her yıl yüz
binlerce kişinin Doğu Almanya’dan, Batı Almanya’ya kaçması (Republickflucht) da nitelikli iş gücünün
Doğu’da azalması sorununu getiriyordu. (Ross, 2004; 31) 1949 Ekim ayından, 1961 Ağustos ayına kadar
Doğu Almanya’dan Batı’ya kaçanların sayısı 2,7 milyon kişiyi buluyordu. Mayıs 1961 Merkezi Komite
raporları Batı’ya göçün sebepleri arasında güvenlik ve ekonomi ile ilgili konuların etkili olduğunun altını
çiziyordu. Raporlara göre, artan nükleer silahlanma ve bunun sonucunda Batı’da bireylerin kendilerini daha
güvende hissedeceklerine inanmaları, geçişlerin ileride zorlaştırılacağına dair yayılan bilgiler neticesinde
Batı’ya geçenler geri dönmüyorlardı. Raporlarda ayrıca, Batı’nın 1960 yılında çıkardığı yasalar gereğince
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Doğu’dan kaçanlara ekonomik yardımlar sunmasının, uzmanları doğru işlerde kullanmasının ve benzeri iş
yeri ile ilgili sorunların yaşanmamasının da kaçışlarda etkili olduğu belirtilmekteydi. (Hoffman, Schmidt ve
Skyba, 1993; 384-389)
En önemli sorun ise işsizlik değildi. Doğu’dakiler rahatça iş bulabiliyorlar ancak basit tüketim
malzemelerine ulaşmakta dahi güçlük çekiyorlardı. Tarımda da durum beklendiği kadar iyi gitmiyordu.
Almanlar için Nisan 1960’ta resmi olarak ilan edilen kolektif tarıma geçiş sancılı olmuştu. Enflasyon giderek
artarken işçi ücretleri tabanının belirlenmesi de gün geçtikçe zorlaşmıştı. (Ross, 2004; 27-28)
Diğer taraftan, nükleer silahlanmada süren yarış 1960’lı yıllara gelindiğinde en yoğun ve en sıkıntılı
halini almıştı. İki ülke arasındaki yarışta Stalin’den sonra Sovyetlerin başına geçen Khrushchev’in en önemli
iki kozu, daha sonra doğru olmadığı ortaya çıkan Sovyetlerin nükleer üstünlüğü ve Khrushchev’in itiraf ettiği
gibi Berlin’di. Doğu Berlin’de yönetimi elinde bulunduran Sosyalist Birlik Partisi (SED) lideri Walter
Ulbricht ise Berlin üzerinden Batı’yı sıkıştıran Khrushchev’i, sınırlar açık olduğu sürece maaş-performans
dengesinin düzelmeyeceği iddiası ile zorluyordu. Ulbricht, “açık sınırlar bizi, ekonomik koşulların el
verdiğinden daha hızlı bir şekilde yaşam standartlarını arttırmaya zorluyor” derken, planlı ekonomi ile
yönetilen, kontrollü sınırlara sahip yerlere göre Berlin’de işlerin çok daha karmaşık olduğunu vurguluyordu.
(Ross, 2004; 25, Steiner, 1995; 263-265)
Sürdürülemez görülen duruma bir çare bulunamazsa Soğuk Savaş’ın test alanı Berlin’de Sovyetler
önemli bir prestij kaybına uğrayabilirlerdi. Nihayet 13 Ağustos 1961 tarihinde Berlin’i ikiye bölen sınır Doğu
tarafından dikenli teller ile belirlenirken, Winston Churchill’in “demir perde” analojisi hayatın bizzat
içerisinde karşılık buluyordu. SED duvar ile istediği tedbirleri daha kolay yerine getirebiliyordu. (Harrison,
2019; 9-10) Ücretlerdeki dalgalanma engellenmişti, askerlik 1962 senesinde zorunlu hale getirilmişti. Merkezi
hükümet elindeki nüfus üzerinde istediği egemenliğe kavuşmuştu. Batı ile Doğu arasındaki sınırlı etkileşim
ise engellemelere karşın sürdü. Batı hayatı Amerikan Bölgesi Radyosu (RIAS) yayınları ile kalpleri ve
zihinleri kazanmaya çalışıyordu. Ancak, Doğu Almanya hükümeti kendi propagandasını yaymak için çok
daha geniş bir alan elde etmişti.
Önce dikenli teller ile tespit edilen sınır daha sonra duvara dönüştürülerek geçişler engellendi. Doğu’da
Almanya Demokratik Cumhuriyeti (GDR) ile Batı’da Federal Almanya Cumhuriyeti (FRG) sınırlarını
mühürleyen duvar 150 kilometre üzerinde bir Soğuk Savaş yapısı olarak 1989 yılına kadar görevini yerine
getirdi. Doğu Berlin’i Batı’dan soyutlayan Duvar, Gorbachev’in glasnost ve perestroika (açıklık ve yeniden
yapılanma) akımları sonucunda anlamını kaybetmeye başlarken, kurulduktan 28 sene sonra, 9 Kasım 1989
tarihinde Berlin Duvarı yıkılmaya başlıyordu. Berlin Duvarı’nın görevi belki o tarihte sona ermişti ama
toplumsal hafıza üzerindeki etkisi 150 kilometrenin ve 28 yılın çok daha üzerinde olacaktı.
Siyasi Bir Araç: Berlin Hafızası
Toplumsal hafızanın birlikte oluşturulması için paylaşımlar gereklidir. Tıpkı Willy Brandt’ın söylediği
“bağları olanlar birlikte büyürler” sözünde olduğu gibi her ne kadar Almanya, Soğuk Savaş süresince Doğu
ve Batı olarak ikiye ayrılmış olsa da geçmişten gelen bağları sebebiyle halkların kırk beş senede bütünüyle
ayrışması beklenemez. Ancak, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından geçen 30 yılın ardından yapılan
araştırmalar, halk röportajları ve ekonomik bulgular ayrı geçen yılların travmasının halen yaşandığını ve
yaşatıldığını göstermektedir.
Toplumsal hafızasına sahip çıkmak isteyen toplumlar için tarihi simgeler önemli bir yer teşkil eder.
Duvarlar, surlar ve kapılar eski Yunan, Roma, Bizans dönemlerinden bu yana şehirlerin simgeleri olmuşlardır.
Berlin Duvarı’nın ise görkemli bir tarihi anımsatması için değil, yaşanan ayrılığı, geçmişte yaşanan acıları
hatırlatmak için parçaları korunmuştur. Terörün Topografyası, Nazi döneminin acılarını hatırlatmak için
müzeleştirilirken, Charlie Kontrol Noktası, Bernauer Sokağı Berlin Duvarı Anıtı, Doğu Yakası Galerisi ise
Soğuk Savaş’ın unutulmaması için açık, kapalı müzeler olarak görev yapmaktadırlar. Bordür taşlarının iki
şerit halinde belirdiği sokaklardan bir zamanlar Berlin Duvarı’nın geçtiği hatırlatılarak, tüm şehrin bu
toplumsal hafızayı unutmaması sağlanmaya çalışılmıştır.
Siyasi konjonktürün etkisi ile bu hatıraların Doğu Almanya aleyhine kullanılması ise alışılmadık bir
durum değildir. 2001 senesinde Doğu Almanya Komünist Partisinin halefi olan Demokratik Sosyalist Parti
(PDS) ile Sosyal Demokratlar, Berlin seçimleri için koalisyona girmek istediğinde, Doğu Almanya’nın Duvar
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nedeniyle suçlanması, siyasilerin Berlin Duvar’ını bu kez birleştirici sözlerle değil, utandırıcı sözlerle öne
sürmesi gecikmemişti. (Bach, 2016; 50-51)
2004 senesinde Berlin’de kurulan ve sanatçı Alexandra Hildebrandt’a göre komünist rejimin
kurbanlarını, çoğuna göre Duvar’dan kaçarken öldürülenleri simgeleyen 1065 haçın olduğu “Özgürlük Anıtı”
da tartışmalara konu oluyordu. 2004 sonuna kadar izin verilen yapıya ancak 5 Temmuz 2005 tarihinde
müdahale ediliyordu.(Schlör, 2006; 87-88) Dolayısıyla, Berlin Duvarı’nın hatırası ihtiyaç olduğunda
birleştirici, siyasi faydası görüleceğinde ise suçlayıcı şekilde iki yönlü olarak kullanılabiliyordu.
Toplumsal hafıza ile siyaset yan yana geldiğinde, hatırlatılmak istenen geçmiş rejimlerin yaptığı
haksızlıklar olsa da bugünkü rejimlerde de durumun farklı olmadığını düşünen Doğu Almanların sayısı az
değildir. Doğu Almanlara göre 14 senedir bir Doğu Alman, Angela Merkel ülkede başbakanlık yapıyor olsa
da halen önemli mevkilerde yeterince temsil edilmiyorlar. Hükümet raporlarına göre, Almanya’nın
birleşmesinin ardından geçen 30 yıllık süreçte Doğu Almanların halen yüzde 57’si kendini ikinci sınıf
vatandaş olarak hissetmekte. Yapılan röportajlar da bu oranı destekler nitelikte, insanların zihinlerinde DoğuBatı ayrımının halen devam ettiğine inandıklarını göstermekte. (Reuters, 2019)
Ekonomik Açık: Duvarın Maliyeti
Berlin Duvarı’nın yapılış amacı olan Doğu’dan, Batı’ya kaçışları engelleme hedefinin Duvar
yıkıldıktan sonra toplumsal dengelerin oturması ile sağlanması gerekliydi. Ancak, ekonomide Doğu
Almanya’nın halen Batı Almanya’yı yakalayamadığını gösteren istatistiki bulgular ile bu tablonun neticesinde
ortaya çıkan demografik yapı, birleşmenin halen tamamlanamadığını göstermektedir.
Berlin Duvarı yıkıldıktan sonraki ilk yıllar Doğu Almanlar için ekonomik açıdan zorlu geçti. Batı
Alman markı 1990 yılında Doğu Alman markı ile bire bir oranında birleştirilirken, Doğu Almanya ihracat
malları bir gecede %450 oranında pahalanmış oluyordu.(Motte, 2009) Doğu Almanya’da işsizlik artarken,
rekabetçi iş piyasası gereği nitelikli işçilerin büyük kısmı da Batı Almanya’daydı. Doğu Alman diplomatları,
akademisyenleri önceki sistem ile bağları sebebiyle işsiz kalıyorlardı. Toplamda ise 1989 yılında işsiz
kalanların sayısı 3 milyonu bulmuştu. 1989 senesinde Doğu Almanya’da iş sahibi kişi sayısı 9.2 milyondu.
(Pollack, 2004; 260-262)
Buna karşılık 1990 yılında Doğu Almanların yüzde 77’si piyasa ekonomisini destekliyor, yüzde 60’ı
da demokrasinin işleyişinden memnun olduklarını söylüyorlardı.(Pollack, 2004; 258) O dönemde bu oranlara
ulaşılması, Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrası Doğu Almanların birleşmeye umutla baktıklarını
göstermektedir. Ancak, bu oranlar yıllar içerisinde düşüş gösterirken, eski Doğu Almanların en fazla kaygı
duydukları konunun sistemin prensipleri, demokrasi ve açık piyasa ekonomisi değil, sistemin işleyişi olduğu
görülüyordu.
Kıyaslamalı olarak bakıldığında 1991 senesinde hayatından mutlu olduklarını belirten Doğu
Almanların oranı sadece yüzde 15 civarında iken bu oran 2014 senesinde yüzde 59 gibi yüksek bir orana
çıkmıştı. (Kohut, 2014) Bu oranda baz etkisinin olduğu, yani o dönemde iş kaybına uğrayan, para biriminin
değişmesi sonrası zorluklarla karşılaşan eski Doğu Almanların yüzde 15 civarındaki düşük orandaki etkisi
olduğu hatırlanmalıdır. Ancak, bugüne kadar yaklaşık 2 trilyon dolarlık yardım alan eski Doğu Alman
eyaletlerinde pozitif gelişmeler olmadığı fikrine de kapılmamak gerekir. (White, 2014) Zira en yüksek işsizlik
oranına yüzde 18,4 ile 2005 senesinde ulaşmış olan, altı eski Doğu Almanya eyaletinde, bu oran birleşmenin
30. Yılında yüzde 6,9 civarına kadar düşürülebilmiştir. (Der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen
Bundeslander, 2019; 38) Tarihsel açıdan bakıldığında yakalanan bu başarıya rağmen işsizlik oranları eski
Doğu Almanya eyaletlerinde her zaman, eski Batı Almanya eyaletlerinden yüksek seyretmiştir. 2005 yılındaki
en yüksek işsizlik oranlarının yaşandığı dönemde, iki yakanın işsizlik oranları arasındaki fark yüzde 10
civarına ulaşırken, 2019 senesinde eski Batı Almanya’daki işsizlik oranı yüzde 4,8 oranı ile halen eski Doğu
Almanya’dan yüzde 2 civarı daha düşüktür. (Gramlich, 2019)
Doğu eyaletlerinde 16 milyon, Batı Almanya’da ise yaklaşık 67 milyonluk nüfusun yaşadığı
düşünülüldüğünde, çalışan nüfusun büyük bir kısmının Batı eyaletlerinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Doğu
Almanya’dan iş gücüne 2018 senesinde 8 milyon kişi katılırken, toplamda 44,9 milyon kişi iş piyasasında
kendine yer bulmuştur. (Der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundeslander, 2019; 36- 37) İş
gücüne daha fazla katılımın (toplam iş gücünün %82’lik kısmını eski Batı Alman eyaletleri oluşturmaktadır)
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neticesinde eski Batı Almanya eyaletlerinin Almanya ekonomisine katkısı da daha fazla oranda olmaktadır.
Soğuk Savaş süresince ikili yönetimde kalan Berlin dışarıda bırakıldığında, tüm eski Doğu Almanya
eyaletlerinin tek tek üretime katkısı, eski Batı Almanya eyaletlerinin katkısının altında kalmaktadır.
(Gramlich, 2019)
Berlin Duvarı’nın inşa edilmesi gerektiğine dair ortaya atılan ekonomik tezlerin en önemlisi ücretlerin
sürekli dalgalanması ve maaş-performans dengesinin kurulamaması idi. Bugünkü ücretlere döndüğümüzde,
Berlin Duvarı’nın yıkılmasına karşın halen Batı ile Doğu arasında dengenin sağlanamadığı görülmektedir.
Berlin Duvarı’nın inşası öncesi nitelikli işçilerin Batı Berlin’e kaçmasına sebep olan, niteliğine uygun iş
edinme ve işinin karşılığı ücreti alabilme sorunları halen devam etmektedir. Günümüzde nitelikli işçi açığı
Almanya’nın doğusunda daha yüksek olmakla birlikte, özellikle tıp çalışanları, mekanik, elektronik
mühendisliği, enformasyon teknolojileri uzmanlığı gibi üniversite eğitimi gerektiren mesleklerde bu açık
hissedilir ölçüdedir. (Federal Government Commissioner for the New Federal States,2018; 35-36)
1 Ocak 2015 itibari ile ülkenin batısında ve doğusunda geçerli olmak üzere asgari ücret belirlenirken,
bu ücret 1 Ocak 2019 itibari ile saatlik brüt 9,19 Avroya yükseltildi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise en
düşük maaş saatlik brüt 9,35 Avro olacaktır. (Federal Government Commissioner for the New Federal States,
2018; 46-48) Taban her ne kadar iki taraf için aynı olsa da ortalamaya bakıldığında eski Batı Almanya’da
aylık brüt 3.330 Avro kazanılırken, Doğu Almanya’da ise aylık kazancın brüt olarak ancak 2.690 Avro olduğu
görülmektedir. (Federal Government Commissioner for the New Federal States, 2018; 46) Bunun neticesinde
2017 yılında eski Doğu Almanya eyaletlerinde harcanabilir gelir, yıllık 4.000 Avro civarı eski Batı Almanya
eyaletlerinin altında kalmıştır. 1991 senesinde harcanabilir gelirleri Batı Almanların ancak yüzde 61’i kadar
olan Doğu Almanlar için bugün yakalanan yüzde 86 oranı bir iyileşme ifade etse ve piyasa ekonomisinden
yana olduğunu söyleyen Doğu Almanların oranı yüzde 83’e ulaşsa da anketlerde Doğu Almanların yüzde 74’ü
Batı’nın yaşam standartlarını yakalayamadıklarını ifade etmektedirler. (Wike ve diğerleri, 2019) Tüm bu
ekonomik parametrelerde geride kalan ve kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak gördüklerini itiraf eden Doğu
Almanlar için Duvarın yıkılması tek bir şeyi ifade etmektedir; göç. Demografik açıdan bakıldığında, 1990
senesinden 2016 senesine kadar Doğu Almanya nüfusunun yüzde 11,2’lik bölümünü kaybetmiştir. (Federal
Government Commissioner for the New Federal States, 2018; 56) Doğu eyaletlerinin halen göç vermesi,
Berlin dışında nüfusun azalması, Doğu Almanya eyaletlerinin cazibe merkezi haline getirilemediklerini, halen
Batı Almanya’nın tercih edilen eyaletler olduğunu göstermektedir.
SONUÇ
Berlin Duvarı, adeta bir çizgi roman gibi gerçek ötesi duran, ancak Asteriks’in Büyük Hendek
bölümünde görmeyi bekleyeceğiniz, ortak geçmişe, dil ve ırk bütünlüğüne sahip halkların birbirinden siyasi
sebeplerle ayrılmasının simgesidir. Soğuk Savaş süresince iki kutuplu dünyanın rekabet merkezi olan
Berlin’de, Doğu Almanya rejiminin daha fazla merkezi güç elde etmek isteğiyle kurulan kilometrelerce
uzunluktaki Duvar, Sovyetlerin artık benzer rejimlere desteğini sürdürmemesi ile nihayet yıkılmıştır.
Toplumsal hafızanın bir parçası, ortak bir bağ olarak müzeleştirilen Berlin Duvarı’na ait parçalar ise
halen siyasetin şekillendirilmesinde kullanılabilmektedir. Bu pratik kullanımların sonucunda toplumsal
farklılıkların Almanya’da henüz hissedilmeye devam edildiği, özellikle ekonomik açıdan Doğu Almanya’nın,
Batı Almanya’ya oranla geride kaldığı ve Doğu Almanların yarısından fazlasının kendilerini ikinci sınıf
vatandaş olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. Berlin Duvarı yıkılmış ancak siyasi, ekonomik ve toplumsal
olarak aşılamamıştır.
Sonuç olarak, meşhur hikayenin ana fikrinde olduğu gibi “çivi çıkar ama izi kalır”. Soğuk Savaş’ın
çaktığı Berlin Duvarı artık yerinde olmasa da Berlin’deki izinin silinmesi için 30 sene yeterli olmamıştır.
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Dr. Zeyyat BANDEOĞLU414
NATO’NUN GENİŞLEME SÜRECİ ve KASAVATLİ GELECEĞİ
NATO ENLARGEMENT and ITS DESOLUTE FUTURE

ÖZ
NATO dünya tarihindeki en başarılı ittifaklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Günümüzde,
NATO’nun askeri ve siyasi gücüyle rekabet edecek başka bir askeri ittifak bulunmamaktadır. Ancak, Soğuk
Savaş dönemi sonrası dönemde NATO’nun ne drece etkin olduğu hakkında soru işaretleri oluşmaya
başlamıştır. Polanya, Macaristan, ve Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa ülkelerinin üye olarak kabul edilmesi
ve Ukrayna ve Gürcistan gibi başka diğer ülkelerin de üyeliğe kabul edilmesinin konuşulması NATO’nun asıl
amacı konusunda tartışmaları daha da alevlendirmiştir. Bu bağlamda, bu makalenin amacı NATO’nun
genişlemesini ve bunun örgütün geleceği üzerinde muhtemel etkilerini inceleyip analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: NATO, Genişleme, Rusya.

ABSTRACT
NATO is regularly referred to as one of the most successful alliances in world history. In today’s world,
there has been no comparable military alliance which can compete with NATO’s large military and political
reach. However, there are disputes on the effectiveness of NATO post-Cold War. The extended membership
of Eastern European countries - including Poland, Hungary, and the Czech Republic - also really contributed
to the debate over the purpose of the alliance. In this regard, the purpose of this article to analyse the effects
of the enlargement on its future.
Keywords: NATO, Enlargement, Russia.

414

Dr., Dokuz Eylul University, Izmir/TURKEY, E-mail: bandezeyyat@gmail.com

418

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

The North Atlantic Treaty Organization (NATO), commonly referred to as the North Atlantic Alliance,
is a military alliance between primarily North American and European countries. The alliance was formed in
1949 in the aftermath of WWII, initially signed by the United Kingdom and France in fear of Soviet attack on
Europe. After WWII concluded, and the Cold War era begun, Europe’s alliance with the West served as a
barrier in opposition to the Soviet Union and its communist political strategy. Among experts, NATO is
regularly referred to as one of the most successful alliances in world history. In today’s world, there has been
no comparable military alliance which can compete with NATO’s large military and political reach. However,
there are disputes on the effectiveness of NATO post-Cold War. The extended membership of Eastern
European countries - including Poland, Hungary, and the Czech Republic - also really contributed to the debate
over the purpose of the alliance. Considering, the future of NATO is a controversial topic in academia. This
paper is prorated into five points of discussion, the first outlining the underlying issues that plague NATO,
and the correlation between the relevance of these issues and the expansion of NATO. The second section of
this paper will access Russia’s threat perception of NATO. The following section will discuss the challenges
that arise with the inclusion of more state perspectives. The third section will highlight the current security
dilemma. In the final section, it will discuss the future of NATO finances, and determine what action European
members will be forced to take. Through the unification of the West with Eastern Europe, there will be an
influx in challenges in the North Atlantic Alliance. The future of NATO is desolate, as its recent enlargement
will; increase Russian tensions with the West, give Russia power in decision making, increase debates on
policy, accelerate transition into a security alliance, and ensure fiscal challenges.
POST COLD-WAR ENLARGEMENT ERA
The Cold War highlighted the success of NATO’s defence strategy. During the war, disagreements
between member states where relatively non-existent as states shared one common objective - defence against
the then, Soviet Union. In comparison to the United Nations, NATO was an exemplar for collective
international defence organizations. As the common agreement of NATO members was to act collectively, as
an attack against one is an attack against all. However, with the conclusion of the war, there was a decreased
need for the alliance, and issues begun to arise among member states. Issues concerning strategy and logistics
such as how or when action should be taken and determining what that appropriate action constitutes. Thus,
greatly sabotaging decision making of the organization and creating un-needed tensions. These inevitable
issues that arise when states with different political perspectives and histories attempt to co-operate have
generally been at bay. However, as the Cold War ceases to act as a united front and the recent enlargement of
NATO - the international military alliance is in undeniable danger.
In July 1997, applications were extended to former Soviet occupied countries - Poland, Hungary, and
the Czech Republic to join military forces with NATO. It is a commonly discussed topic among academics,
of the theory behind enlargement, with no conclusive reasoning. NATO's expansion may be attributed to the
United States optimistic goal to promote democratic influence and ideologies in East Europe. Furthermore,
academics also suggest this enlargement is correlated with the large representation of East European
politicians in the Clinton Administration (Dean, 1997: 3-10). This being relevant reasoning behind NATO’s
enlargement as NATO decisions are largely impacted by US objectives. After extensive deliberations,
NATO’s motivations for enlargement are unclear, as well as irrelevant as the organization now faces
significant consequences, ultimately impacting the unfolding of state security in Europe. As mentioned, the
decision to make Poland, Hungary, and the Czech Republic member states is solidified in 1999. This
expansion resulting in consensus among experts deeming NATO expansion, as historian John Lewi Gaddis
phrased it, “ill-conceived, ill-timed, and above all ill-suited to the realities of the postCold War world”.
RUSSIA’S THREAT PERCEPTION OF NATO
Russia’s attitudes on NATO expansion will mark the downfall of the alliance. Diplomat and historian
George Kennan has described it as "the most fateful error of American policy in the entire post-Cold War
era.” With the addition of European countries, Russia may see NATO as a threat, further contributing to the
tension between the West and Russia. Despite the US assurances of NATO’s intentions of co-operation, Russia
has adamantly voiced their inherent opposition of the expansion or enlargement of NATO (Afedo, 2006). The
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power of Russian resistance to NATO enlargement can not be miscalculated. Russia may potentially respond
to enlargement through geopolitical response, resulting in implications for security in Europe. The attack of
Russia on surrounding, smaller European states will invoke action of the West. It is safe to say the economic,
political and social implications would be disastrous. As the US and Russia are the world’s competing
superpowers, with enormous amounts of military power, including Weapons of Mass Destruction (WMDs) this geopolitical response can potentially initiate an ever more destructive Third World War. Not to mention,
such large military force by Russia would further lead to the disintegration and demoralization of the Russian
military. A perfect reference being the Chechen wars, when Russia was forced to reach peaceful negotiations
as the militaries morals had reached a point of no return. This geopolitical response may not be the only
strategy of aggression from Russia. Furthermore, Russia relies on strong economic relations - mainly with the
West - to maintain economic stability. If Russia were to sever international economic ties, this could lead to a
recession in the US, as the West is heavily reliant on crude oil, petroleum products, and natural gas exports
from Russia (Afedo, 2006). However, theses contentions were resolved with the incorporation of Russia in
NATO decision making. The result of this inclusion was the Permanent Join Council, where Russia is a sitting
member. Thus, giving Russia an important voice in
NATO’s decision-making process. For instance, the Council produced the “Founding Act” which
stipulates NATO “to consult and strive to cooperate to the broadest possible degree” (Founding Act, 1997).
Potentially, really complicating deliberations regarding the actions of NATO. Legitimizing Russian
penetration into the centre of NATO affairs will effectively jeopardize the efficiency of decision making
within the organization. This incorporation of Russian objectives will create a sort of power dilemma within
the organization.
INCREASED DEBATE
The third issue is not only this power dilemma as a consequence of expansion, but the mere increase
in states voicing opinions will hinder the ability to reach consensus on issues. Once a consensus is achieved,
it is at the expense of time, as well as the addition of new circumstances. A prime example of this already preexisting inability to reach consensus in an efficient manner is the 1991-1996 Balkan wars. The disagreements
between NATO member states over what force should be used to enforce the Dayton Accords are a
representation of the increased inability NATO will have with more members. Furthermore, the peace
negotiations in Bosnia are a demonstration of NATO’S limitations in having multiple opposing opinions. In
the case of NATO in Bosnia, the organization made no real decisions, and was active only after the larger
“powers” had come to an accord - of the United States to sanction NATO bombing against the Bosnian
Serbians, as well as lead military intervention for the Croatians. In relation, the Dayton
Accords is the agreement signifying peace between Herzegovina and Bosnia. The United States
agreement of the Dayton Accords has been under contention, similarly to the rest of Europe (Wyllie, 1999:
113-123). For NATO’s powerful member states, the agreement means significant military and political
presence in Bosnia. These defence commitments, ultimately putting strain on states defence abilities. Thus,
making the presence of NATO less effective in other European disputes, leaving opportunity for Russian
advancements.
SECURITY DILEMMA
Another consequential result of NATO enlargement would be the security issue. With the recent
enlargement, there has been a slow but continuous transition from a defence alliance to a security alliance. A
defence alliance primarily existing between states who are in agreement to maintain security and safety
between its alliance members. Whereas a security alliance can be described as a group of states uniting against
external forces, creating disruptive consequences. With the larger geographical area, the organization protects,
the more the European-Atlantic Partnership Council gains influence. Resulting in NATO increasingly
representative of the pre-existing collective security organization, the Organization for Security and
Cooperation in Europe (OSCE). This transition will welcome disintegration of US power and hinder the
West’s ability to head a united force. A crucial consideration is Russia’s historical aim to limit US reach on
European security by making NATO fall under OSCE rule. Affirming this objective is Russian Foreign
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Minister, Andrei Kozyrev’s argument of the CSCE being the reason for concluding the Cold War - not
NATO (Wyllie, 1999: 113-123). With the aforementioned inclusion of Russia in NATO policy, this is a
prominent outcome of its transition to a security alliance. This security dilemma is rivalled by the arising fiscal
challenges put on by its US counterparts.
FISCAL UNSUSTAINABILITY
The fourth issue is the future fiscal challenges NATO will face with enlargement. The simple fact that
increased members translates to increased monetary costs. The United
States strong influence on NATO can be attributed to NATO’s over-dependence on the US. This overdependence is deeply because of the financial stability the US brings to the organization. However, with the
recent ratification controversy in the US, the Western power has made it abundantly transparent of its agenda
to restrict spending on NATO. The previous threat of Russia to the US motivated its heavy financial
commitment to funding previous military and political expeditions. Considering the Russian states recent
descendance from communism, this has limited the necessity to continue and even increase the large financial
commitment. The US decision was confirmed, as Defence Secretary Robert Gates depicted in his speech in
Europe the US displeasure with NATO’s over-reliance on the US. Gates further iterated, “Future US political
leaders those for whom the Cold War was not the formative experience that it was for me - may not consider
the return on America’s investment in NATO worth the cost.” This speech made it clear the unwillingness to
remain in the state of delirium it previously experienced in regard to the looming financial challenges NATO
imposes on the state, and more specifically the US taxpayers. Thus, posting an almost unsurpassable issue for
the European NATO members. It is necessary for NATO’s current members to strengthen their domestic
military abilities. This will pose sufficient challenge to its members as many have currently failed to meet
other, less intense criteria, such as the defence to GDP of 2 percent or more. The statistic that really emphasizes
US discontent with NATO is, “the US share of NATO defence spending has risen to seventy-five percent”
(Moon, 2013: 19-21. Again, Gates confirmed these worries as he mentions the “dim, if not dismal future for
the transatlantic alliance.” Furthermore, it is important to consider the lasting effects of the Euro crisis, where
effected governments were forced to significantly retract defence spending and budgets. This effected the
NATO budget, putting the organization in deficit. The unfulfilled GDP criteria, and free-riding of European
member states are all contributing factors to the deterioration of the US-NATO partnership, and the underlying
concerns of the US, as NATO faces an unstable financial future.
CONCLUSION
In summation, the previous success of the North Atlantic Treaty Organization is both unsustainable
and unrealistic. With the recent enlargement, incorporating the Eastern European countries of Poland,
Hungary, and the Czech Republic there comes significant challenges. These challenges revolve around the
anticipated US - Russia tensions, Russia’s influence in future policy reforms, the security dilemma and, the
monetary challenges that will be put upon its European members. In the post-cold war era, the alliances lack
of common interest is one of the foundational elements that initially led to NATO’s dissolution. Ultimately,
NATO’s rescinding effectiveness is a result of political pressures and a collective security dilemma. Although
the United States should not have made the decision to expand, it has. Considering the circumstanced, it is
impossible to remain optimistic of the alliance’s future. What exactly is its future? The events discussed in
this paper suggest NATO’s future to be a loose political association, with shifting coalitions which will weaken
the security of its members. The security of Europe is far from stable, until the OSCE assumes a more active
role in assuring the collective security of all European states. NATO as a global contender in the post-Cold
War era is highly dependent on its financial and military abilities. Going forward, I would recommend for
NATO to be transparent in its strategic purposes. This will minimize tensions between its counterparts and
outside forces.
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(47)
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat GÜNGÖR415
SADRAZAM KIBRISLI MEHMET KÂMİL PAŞA’NIN ZİRAAT BANKASININ
KURULMASINDAKİ ROLÜ
THE ROLE OF GRAND VIZIER CYPRIOT MEHMET KAMIL PASHA IN ESTABLISHING
AGRICULTURAL BANK

ÖZ
Ziraat Bankasının kuruluşu ile ilgili olarak doğru bilinen bir yanlış: bankanın kurucusunun Mithat Paşa
olduğudur. Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları, Türkiye’deki millî bankacılığın temelini
oluşturmuştur. Adı geçen sandıklar, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin
kaybettiği topraklarda, Ziraat Sandıkları adıyla faaliyetlerine devam etmiştir. Ziraat Sandıklarının faaliyetleri
neticesinde, bugünkü Bulgaristan Ziraat Bankasının kurulması için gerekli zemin oluşturulmuştur. Memleket
Sandıkları, Küçük Mehmet Sait Paşa döneminde, Menâfi Sandıklarına dönüştürülmüştür. Kıbrıslı Mehmet
Kamil Paşa, Ziraat Bankasının kurulmasına öncülük etmiştir. Ziraat Bankası, cumhuriyetin ilanından sonra
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası adını almıştır. Ne yazık ki, Ziraat Bankasının kuruluşu ile bazı gerçekler
tam olarak hâlâ bilinmemektedir. Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinin çoğunda,
sadece Mithat Paşa’nın resmi bulunmaktadır. Bu durum, Küçük Mehmet Sait Paşa ve Kıbrıslı Mehmet Kamil
Paşa’nın Ziraat Bankasının kurulması konusundaki girişimlerinin hâlâ yeterince bilinmediğinin bir
göstergesidir. Bu makalemizde, mesele eldeki bilgi ve belgeler doğrultusunda ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Memleket Sandıkları, Ziraat Sandıkları, Menâfi Sandıkları, Ziraat Bankası,
Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa.

ABSTRACT
A well-known mistake regarding the founding of Agricultural Bank is that Mithat Pasha was the
founder of the bank. Country Funds established by Mithat Pasha, was the foundation of the national banking
in Turkey. The aforementioned funds continued their activities under the name of Agricultural Funds in the
lands lost by the Ottoman Empire after the 1877-1878 Ottoman-Russian War. As a result of the activities of
the Agricultural Funds, the necessary ground was created for the establishment of today’s Bulgarian
Agricultural Bank. Country Funds were converted into Benefit Funds during the period of Küçük Mehmet Sait
Pasha. Cypriot Mehmet Kamil Pasha led the establishment of Agricultural Bank. Agricultural Bank, after the
proclamation of the republic took the name Republic of Turkey Agricultural Bank. Unfortunately, some facts
are still unknown with the establishment of Agricultural Bank. Nowadays, in the most of the Agricultural Bank
branches’, situated just Mithat Pasha’s picture. This is an indication that the initiatives of Küçük Mehmet Sait
Pasha and Cypriot Mehmet Kamil Pasha on the establishment of Agricultural Bank are still not well known.
In this article, the issue is discussed in accordance with the information and documents at hand.
Keywords: Country Funds, Agricultural Funds, Benefit Funds, Agricultural Bank, Cypriot Mehmet
Kamil Pasha.
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Osmanlı Devleti’nde Zirâî Kredinin Kökeni
Osmanlı Devleti’nde tarım alanında kredi kurumu oluşturma yönündeki çalışmalar 19. yüzyılın ikinci
yarısına dayanmaktadır. Bu konudaki ilk girişim Mithat Paşa’ya aittir. Ziraat Bankasının temelini teşkil eden
Memleket Sandıkları, Mithat Paşa tarafından 20 Kasım 1863 tarihinde Bulgaristan ile eski Yugoslavya
sınırında bulunan Şehirköy (Pirot) kasabasında kurulmuştur416. Bu girişimle, bölgedeki zirâî hayatın
canlandırılması büyük oranda başarılmış ve çiftçilerin tefecilerin elinden kurtulmaları için kredi veren
sandıkların ilk çekirdeği oluşturulmuştur417. Mithat Paşa, sandıkların meydana getirilmesi için gerekli
sermayenin sağlanmasında karşılaşılan zorlukları görmüştür. Bundan dolayı, adı geçen sandıkların tertip şekli,
elde edilecek sermayenin idaresi, faydaları ve elde edilecek kazancın harcama şartlarını belirleyen “Memleket
Sandıklarının Suret-i Tertibi ve Sermayesinin İdaresi ve Menâfi’ ve Temettu’âtının Mahall-i Sarfı Hakkında
Layihadır” başlıklı 20 maddelik bir tüzük kaleme almıştır. Mithat Paşa, adı geçen layihayı ilgili kazalara
göndererek Bâb-ı Âliye bir mazbata ilavesinde sunmuştur. Bu tasarı Meclis-i Vâlâda görüşülüp incelenmiştir.
7 Şubat 1865 tarihinde padişahın418 emriyle resmen Menâfi Sandıklarının kurulması kabul edilmiştir. Tuna
Vilayeti’nin yanı sıra devletin bütün topraklarında Memleket Sandıklarının kurulması amacıyla adı geçen
tasarının bazı maddeleri genelleştirilip, 9 madde daha eklenerek 19 Temmuz 1867 tarihinde yürürlüğe
konulmuştur419. Bunun ardından, adı geçen sandıklar aynı yıl özel mevzuata tabi tutularak memleketin her
tarafına yayılmıştır420.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında işgal edilen ve daha sonra 1878 Ayastefanos ve Berlin
Antlaşmaları’yla Osmanlı Devleti’nden koparılan topraklar421 üzerindeki Memleket Sandıkları ile ülkenin

Günümüzde, Pirot (ŞehirKöy) Sırbistan/Karadağ Birliği’ne bağlı Sırbistan Cumhuriyeti’nin Niş şehrine 76 km, Bulgaristan
sınırına 24 km uzaklıktadır. Nezih Demirtepe, “20 Kasım 1863-20 Kasım 2003 Türk Kooperatifçiliği ve T.C. Ziraat Bankası 140
Yaşında…”, Karınca Kooperatif Postası, S. 803, Kasım 2003, s. 38. Günümüzde yaklaşık 30 bin nüfuslu küçük bir kent olan
Pirot’ta (Şehirköy) Osmanlı döneminde, özellikle bağcılık ve halıcılık gelişmiştir. Daha sonra da lastik sanayisi kurulmuştur.
Bülent Ecevit, kendi siyasî hareketleriyle ortaya atılan “Köykent Projesi” ile Şehirköy arasındaki isim benzerliğine dikkat
çekmiştir. Ona göre, Mithat Paşa giriştiği atılımlarla köy ve kent ayrımını zamanla giderecek ve tarımsal gelişmeyi sınaîleşmeye
de dönüştürecek bir düzen öngörmekteydi. Bu nedenle, köylülükle kentliliği, tarımla sanayiyi, en azından bağdaştıran bir yer
seçmiştir. Bülent Ecevit, Mithat Paşa ve Türk Ekonomisinin Tarihsel Süreci, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2009, s.
8-9. Bugün Köykent Projesi’nin yerini, köylere hizmet götürme ya da köylerin alt yapısını desteklemek amacıyla oluşturulan
“Köydes Projesi” almıştır. Ahmet Bayaner vd., “Kırsal Kalkınmaya Dönük Kamu Politikaları: Tarımsal Transferler Örneği”, 10.
Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, C. 1: Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma, Konya 5-7 Eylül 2012, s. 96. Nezih Demirtepe,
Ecevit’in Mithat Paşa ile Mustafa Kemal Atatürk’ün yenilikçilik bakımından birbirlerini tamamlayan iki süreç oldukları görüşüne
yer vermiştir. Nezih Demirtepe, “Ülkemiz Kooperatifçiliğinin Kurucusu Mithat Paşa ve Suriye Valiliği (10 Aralık 1878-04
Ağustos 1880)”, Karınca Kooperatif Postası, S. 832, Nisan 2006, s. 28. Bekir Koç, “Midhat Paşa’nın Niş ve Tuna
Vilayetlerindeki Yenilikçi Valiliği”, Kebikeç, S. 18, Alp Matbaası, Ankara 2004, s. 411; Yusuf Saim Atasagun, Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası 1888-1939, C. 1: Türkiye’de Ziraî Kredi, Kenan Basımevi, İstanbul 1939, s. 2; Süleyman
Demirci, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Milliyetçiliğin Doğuşu: 1839-1870 Bulgar Milli Hareketine Osmanlı Hükümeti Nasıl
Karşılık Verdi?”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 22, 2007/1, s. 430; Ferhat Güngör, “Memleket
Sandıklarından Ziraat Bankasına” Osmanlı Devleti Zirâî Kredi Teşkilatları (1863-1888), Fakülte Kitabevi Yay., Isparta
2015, s. 27.
417
Seçil Akgün, “Midhat Paşa’nın Kurduğu Memleket Sandıkları: Ziraat Bankası’nın Kökeni”, Uluslararası Midhat Paşa
Semineri Bildiriler ve Tartışmalar Edirne, 8-10 Mayıs 1984, TTK Yay, Ankara 1986, s. 189; Hasan Aksakal, “Tanzimatın İki
Yüzü: İcraatları ve Temsil Ettikleri Değerler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Reformculuk Analizi: Midhat Paşa ile Sultan II.
Abdülhamid”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal Of International Social Research), C. 2, S. 9, 2009, s.
15; Ferhat Güngör, a.g.e., s. 28.
418
1863 yılında Mithat Paşa tarafından Memleket Sandıkları hakkında hazırlanan tarifname, Meclis-i Vâlâ tarafından incelenerek
Vekiller Heyetinde görüşülüp onaylanmıştır. 1865 yılında, Sultan Abdülaziz’in iradesi alınmıştır. Seçil Akgün, a.g.e., s. 197;
Ferhat Güngör, a.g.e., s. 30.
419
Selda Kılıç, “1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde Uygulanması ve Mithat Paşa”, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 37, Ankara 2005, s. 108; Ferhat Güngör,
a.g.e., s. 30.
420
Yusuf Saim Atasagun, a.g.e., s. 2. 1867 yılında yapılan 9 maddelik değişiklikle Memleket Sandıkları Nizamnamesi yürürlüğe
girmiştir. Seçil Akgün, a.g.e., s. 197; Ferhat Güngör, a.g.e., s. 30.
421
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklar hakkında bkz. Ahmet Hamit Ongunsu,
“Abdülhamid II”, İslâm Ansiklopedisi (İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lugati), C. 1, Millî Eğitim
Basımevi, İstanbul 1965, s. 77; Ferhat Güngör, a.g.e., s. 51.
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diğer yerlerinde bulunan Memleket Sandıklarının gelişimleri birbirlerinden farklı olmuştur422. Sandıklara en
ağır darbeyi bu savaş vurmuştur. Osmanlı Devleti için büyük bir yenilgiyle biten bu savaş sonunda, sandık
çalışmalarının en iyi uygulandığı birçok vatan toprağı elden çıkmıştır. Savaşın sebep olduğu sarsıntılar
nedeniyle, özellikle Balkan topraklarında kalan sandıklara yeniden düzen vermek oldukça zor olmuştur423. Bu
savaş, sandıkların teşkilatının ve işlemlerinin bozulmasına sebep olmuştur. Önemli derecede zararlara uğrayan
bu sandıklar, alınan önlemlerle savaşın olumsuz etkilerinden mümkün olduğunca en az zararla kurtarılmaya
çalışılmıştır424. Bu topraklarda kalan sandıklar, bugünkü Bulgaristan Ziraat Bankasının kurulması 425 için
gerekli zemini oluşturmuştur.
Memleket Sandıkları, Emanet Sandıkları olarak da adlandırılmıştır. Bu sandıkların kurumsallaşma
süreci, Tuna Vilayeti’nde 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar devam etmiştir. Fakat savaştan sonra
sandıkların en düzenli çalıştığı yerler, Ruslar tarafından ele geçirilmiştir426.
Osmanlı Devleti’nin elindeki topraklarda kalan sandıklar ise, büyük zorluklarla düzenlenmiş
olmalarına rağmen, işlevlerini tam olarak yerine getirememişlerdir. Sandıklar, Mal Sandıklarında sermayeleri
saklandığından bağımsızlıklarını savunamamıştır. Yine farklı nedenlerle gereği gibi korunamamış ve
yeterince güçlenememiştir. Memleket Sandıkları, nüfuz sahiplerinin, yöneticilerin ve hükümet merkezinin
baskısı altında kalmışlardır. Bu durum, sandıkların esas hak sahibi olan üretici, köylü ve çiftçiye hizmet
veremediği düşüncesini uyandırmıştır. 1882 yılında yeni bir kanun ile Memleket Sandıkları, Ziraat
Sandıklarına dönüştürülmüştür427.
Memleket Sandıklarında meydana gelen bozulma, bu kurumda bir öz eleştiri yapılmasını gerekli
kılmıştır. Özellikle, sandıklarda toplanan sermayenin yetersizliği, sandıkların faaliyet sahalarını
genişletmelerine engel oluyordu. Üreticiye daha faydalı olabilmeleri için sandıklara başka sermaye kaynakları
bulmak gerekiyordu428. Bu sebeple, Memleket Sandıklarının kurulmasından belirli bir süre sonra, artan kredi
ihtiyacını karşılamak üzere, yeni önlemlere başvurulmuştur. 1883 yılından itibaren aşar vergisi %1 oranında
artırılmıştır. Bu %1’lik paya Menâfi Hissesi denildiği için kurulan yeni sandıklara Menâfi Sandıkları
denilmiştir429. Sandıkların sermayeleri bu şekilde çoğaltılarak canlandırılması sağlanmıştır. Menâfi
Sandıklarının kurulmasına kadar, sandıklara sermaye sağlamaya yarayan imece usulü ve daha sonra uygulanan
bir çift öküz başına 15 kg buğday toplama usulünün güç ve eşitlikten uzak olduğu görülmüştür. Bu sebeple,
sandıklara sürekli ve eşitliği sağlayacak bir gelir sağlama yolu araştırılmıştır. Çözüm olarak da, aşarın %11’e
çıkarılmasına karar verilmiştir430.
Menâfi Sandıklarının yapısı da zaman içerisinde bozulmuştur. Sandıkların yöneticileri sarraflar gibi
para alışveriş işlemlerini bilmedikleri için başarılı olamamışlardır. İhtiyaç sahibi köylüye borç vermek yerine
sermayeyi çürütmemek gayesiyle zenginlere dahi kredi verilmiştir. Yardıma muhtaç olan kişiler krediden
mahrum kalmıştır. Parasızlık nedeniyle hazine de adı geçen sandıklardan para borç almıştır. Halk ise bu
sandıklardan yeterince faydalanamamıştır431.
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Ziraat Bankasının Kuruluşu
Ziraat Bankasının kuruluş nedenlerinden birisi, kendisinden önce zirai kredi vermek amacıyla kurulan
sandıkların bıraktığı boşluğu doldurup tarıma fayda sağlamaktı. Kamil Paşa, Halep valiliği sırasında,
hükümete 18 Mayıs 1876 tarihli bir rapor sunmuştur. Bu raporunda, halkın geçim sebebi ve devletin başlıca
gelir kaynağı olan ziraatın ilerlemesi beklenirken, mevcut durumun eskiye göre çok fark etmemesini bir
üzüntü kaynağı olarak görmektedir. Bu rapor sunulduğunda, Memleket Sandıklarının kurulmasının üzerinden
13 yıl geçmesi dikkat çekici bir durumdur432.
Kamil Paşa, 1881-1884 yılları arasında evkaf nazırı433 olarak hükümette görev yapmıştır. İmar ve
kalkınma işleriyle meşgul olan Nafia Komisyonuna da üye olmuştur. Bu dönemde Ziraat Bankasının kuruluş
çalışmalarında etkili olmuştur. 24 Nisan 1882 tarihli layihasında bu konuda bir teklif öne sürmüştür. Devlet
gelirlerinin artmasının yine devletin zenginliğinin artmasına bağlı olduğunu belirtmiştir. 1883 yılında bu
amaçla bazı faaliyetlerde bulunmuştur. Çiftçileri tefecilerin elinden kurtarmak için kredi fonu niteliğinde zirai
kredi bankalarının kurulmasını istemiştir. Ona göre, devletin yapacağı girişimlerden faydası en kısa sürede
elde edilebilecek olan Ziraat Bankasının kurulmasıdır434.
Kamil Paşa, özellikle bu girişimi sırasında Avrupa’yı örnek almıştır. Tanzimat dönemi devlet
adamlarından Mithat Paşa’nın da zirai kredi alanındaki teşebbüslerinde Avrupa’daki incelemelerinin etkisi
olduğu söylenebilir435.
Kamil Paşa’ya göre, Osmanlı Devleti’nde ziraatın yabancı ülkelere göre gelişmemesinin belli başlı
sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır:
1.
Yabancı ülkelerde ziraatın ilmî okullar aracılığıyla öğrenilip yayılması
2.
Zenginlerin diğer ülkelerde seyahat ederek ziraatta ve sanayide kendi ülkelerinde yürürlükte
olan usulden daha yararlı bir yenilik gördüklerinde bunu tetkik edip benimsemeleri
3.
Yabancı ülkelerin ara sıra açılan genel sergilerden yararlanmaları
Buna rağmen, Osmanlı Devleti’nde bu tür şeyler henüz geridir. Halk ise sanat ve ziraatta yeni bir usul
görüp kendisi tecrübe edip güvenmedikçe geçmişten kalma adetlerini değiştirmemektedir. Yine yeni ziraat
aletleri temini için hükümet ve zenginlerin yardımına muhtaçtırlar436.
Bu dönemde, Sadrazam Küçük Mehmet Sait Paşa, Mithat Paşa tarafından kurulan ve zamanla işlemez
hale gelen Memleket Sandıklarını, Menâfi Sandıkları adıyla yeni bir şekle dönüştürmeye kararlıydı. Kamil
Paşa ise, o sırada doğrudan Ziraat Bankasının kurulmasını istemekteydi. Fakat sadrazam ile Meclis-i Vükelâyı
ikna edememiştir. Kamil Paşa, 24 Nisan 1299 (6 Mayıs 1883) tarihli yazısında bu konu üzerinde birtakım
incelemeler ve malî hesaplar yapmıştır. Meclis-i Vükelâyı ikna edebilmek için bir Ziraat Bankası
Nizamnamesi taslağı dahi hazırlamıştır. Bayur’un eserinde gösterilen taslağın tarihi kesin olarak ifade
edilmemektedir. Ancak, ilişiğindeki Akka mutasarrıfının 30 Temmuz 1299 (11 Ağustos 1883) tarihli
mektubundan yola çıkarak; 1883 yılı Ağustos’unun ikinci yarısına ait olduğu tahmin edilmektedir437.
Ziraat Bankasının resmî olarak kuruluşu Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa’nın birinci sadâreti (25 Eylül
1885-4 Eylül 1891) döneminde gerçekleşmiştir438. Kamil Paşa, 1885 yılında sadrazam olduktan sonra zirâî
kredi alanındaki çalışmalarına daha etkili bir şekilde eğilme imkânı bulmuştur. Kendi imzasını da taşıyan 5
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Teşrinievvel 1303 (17 Ekim 1887) tarihli Meclisi Vükelâ mazbatasına439 padişahın onayını alarak, Ziraat
Bankası modern anlamda tarım kredisi sağlayan bir kurum olarak kurulmuştur. Bu tarihten yaklaşık bir yıl
sonra ise bankanın teşkilatı, nizamnamesi tamamlanarak banka faaliyete geçmiştir440.
II. Abdülhamit devrinde gerçekleştirilen tarım reformlarının merkezinde Ziraat Bankası yer
almaktadır. Bu bankanın kurulmasıyla ziraatçılara düşük faizli borçlar verilmiştir. Bununla birlikte çiftçilere
yönelik büyük bir destek programı başarıyla uygulanmıştır. Banka, çiftçilerin bütün ihtiyaçlarını
karşılayamamıştır. Ancak, tefecilerin ve sarrafların sunduğu yüksek faiz oranlarına karşı bir seçenek
oluşturmuştur. Banka kredileri, hem kazançlı bir tarım politikası oluşturmak hem de bu sayede bölgeleri belli
nispette harekete geçirmek için verilmiştir. Osmanlı hükümeti, bahsedilen kredilerden tam anlamıyla bir yarar
sağlamamıştır. Çoğunlukla Anadolu’daki zirâî sermaye dağılım örneğiyle ilgili eski tip bir yatırım politikası
uygulamıştır. Ziraat Bankası, 20. asra dek Türkiye’nin tek yerli bankasıdır. Ekonomik yönden
çağdaşlaştırılması iç tasarruflardan desteklenmiş, sistemli ve hükümet destekli bir banka teşkil edilmiştir.
Osmanlı Devleti, tarım yenilik programının bütün sermayesini bankanın gelirleriyle oluşturmuştur 441.
Hikmet Bayur, Ziraat Bankası idarecileri tarafından, yalnız Mithat Paşa’nın kurucu olarak zikredilip,
Kamil Paşa’nın hiç anılmamasını ona karşı yapılan bir haksızlık ve takdirsizlik olarak nitelemektedir442.
Mithat Paşa’nın Türk bankacılık tarihindeki yeri hiç şüphesiz ki, inkâr edilemez. Onun 1863 yılında
kurduğu Memleket Sandıkları ve 1868 yılında kurduğu Emniyet Sandıkları kredicilik konusunda birçok
önemli faaliyet gerçekleştirmiştir. Mithat Paşa’nın ilk önce yerel nitelikte kurduğu Memleket Sandıkları, zirâî
kredi teşkilatı olması nedeniyle Ziraat Bankasına benzetilmektedir. Ancak bu sandıklar yerini, zaman
içerisinde bünyesinde yaşanan bazı olumsuzluklar dolayısıyla kendisi gibi aynı amaca hizmet eden Ziraat
Sandıkları, Menafi Sandıkları ve Ziraat Bankasına bırakmıştır. Zirâî kredi vermek amacıyla kurulan bu
teşkilatların sonuncusu Ziraat Bankasıdır. Bu banka kendisinden önce kurulan zirâî kredi kurumlarının
sermayeleri esas alınmak üzere oluşturulmuştur. İtibar-ı Millî Bankasının sermayesinin İş Bankasına
devredilip onunla birleşmesi gibi Ziraat Bankasından önce kurulan sandıklar onun sermayesinin ana kaynağını
oluşturmuştur. Hilmi Kamil Bayur, Ziraat Bankasının kuruluşunu sadece Mithat Paşa’ya mâl etme
düşüncesinin temelinde Meşrutiyet döneminin siyasî mücadelelerinin yattığını ileri sürmektedir. Ona göre,
Kamil Paşa’nın İttihat ve Terakki Genel Merkezi ileri gelenleriyle arasının açılması da bu yaygın düşüncenin
diğer bir sebebidir. Partizanca bir tutum sergilenmesinin Kamil Paşa’nın faaliyetlerini gölgelediğini
savunmaktadır443.
İkinci Meşrutiyet, 23 Temmuz 1908 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baskısıyla ilan edildi.
Bu dönemde cemiyet, devlet işlerinde nüfuz sahibi olmak istedi. Küçük Mehmet Sait Paşa istifa etti. Kâmil
Paşa, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Kamil Paşa, 05.08.1908 ile 14.02.1909 tarihleri arasında
sadrazamlık yaptı444.
Bu süre zarfında sadrazam ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilişkileri belli bir zaman sonra bozuldu.
Bunun en önemli sebebi; cemiyetin, hükümet işlerine karışma teşebbüsü ve hükümete karşı, “Gayri Mesul Bir
İhtilâl Komitesi” gibi devlet işlerini gizlice idare etmeye kalkışmasıdır445.
Kâmil Paşa’nın iktidara gelmesinden kısa süre sonra 5 Ekim 1908 tarihinde Bulgaristan bağımsızlığını
ilan etti. Avusturya da Bosna-Hersek’i topraklarına kattı. 6 Ekim 1908 tarihinde ise Girit Yunanistan’a katılma

Bahsedilen mazbata, Sadrazamdan başka, Adliye Nazırı Cevdet Paşa (Tarihçi), Hariciye Nazırı Sait Paşa, Ticaret ve Nafia
Nazırı Zihni Paşa, Maarif Nazırı Münif Paşa ve Şura-yı Devlet Reisi Arifî Paşa imzalamıştır. Bundan on ay sonra da Ziraat
Bankası kurulmuştur. Hikmet Bayur, a.g.e., s. 112; Ferhat Güngör, a.g.e., s. 210.
440
Hilmi Kamil Bayur, a.g.e., s. 1; Hikmet Bayur, a.g.e., s. 63; Ferhat Güngör, a.g.e., s. 210.
441
Donald Quataert, “Gelişim Açmazı: 1888-1908 Osmanlı Türkiye’sinde Ziraat Bankası ve Ziraat Reformu”, Çev. Salih Kış,
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 29, 2011, s. 464.
442
Hikmet Bayur, a.g.e., s. 112; Ferhat Güngör, a.g.e., s. 210.
443
Hilmi Kamil Bayur, a.g.e., s. 1.
444
Yaşar Özüçetin-Sıddık Yıldız, “İkinci Meşrutiyet Devrinde Meclis-i Mebusan’ca Düşürülen İlk Kabine: Kâmil Paşa
Hükümeti”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 13(1), 2009, s. 11.
445
Yaşar Özüçetin-Sıddık Yıldız, a.g.e., s. 12.
439

427

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

kararı aldı. İttihatçılar bu meselelerde Kâmil Paşa’nın da hataları olduğunu düşünmekteydi. Bu konuları ona
karşı bir hücum fırsatına çevirmişlerdir446.
Kamil Paşa, iç siyasette ise yine İttihat ve Terakki ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Kabinesini
oluştururken, Harbiye ve Bahriye Nazırları’nın tayini konusunda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin görüşleri
doğrultusunda, bu cemiyete ilk tavizi vermiştir. Fakat sadrazamlığı döneminde devlet işlerinin özellikle İttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin adını kullanarak ordu subayları tarafından karışılmasına ve kendisine emrivaki
yapılmasına müsaade etmemiştir. Bu davranış ise İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından hoş karşılanmamış
ve cemiyetin Kamil Paşa’nın yerine kendileri ile daha iyi geçinecek ve isteklerini yerine getirecek bir kişinin
sadrazamlığa getirilmesi için çalışmalara başlamasına neden olmuştur447.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı Tanin ve Şura-yı Ümmet başta olmak üzere basın,
Mehmet Kamil Paşa aleyhinde yayın yapmaya başlamıştır. 1909 Ocak ayından itibaren cemiyet, Mehmet
Kamil Paşa’ya karşı sert tutumunu açık bir şekilde belli etmiştir. Bunun sebebi ise Mehmet Kamil Paşa’nın,
ordunun siyasetten çekilerek düzenin yeniden sağlanması ve devletin bütün kademelerinde bir ıslahata
gidilerek kamu düzeninin yeniden sağlanması için yaptığı faaliyetlerdir448.
Mehmet Kamil Paşa, bu dönemde ilk önce II. Abdülhamit ile daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti
ile mücadele girmiştir. Bu çekişmenin sonucunda İttihat ve Terakki Cemiyeti galip çıkmış ve Mehmet Kamil
Paşa sadrazamlıktan indirilmiştir. İttihat ve Terakki’nin iktidar üzerindeki kontrolü, paralel bir hükümet gibi
çalışması ve 1912 seçimlerinde muhalifleri seçtirmemek için kullandığı yöntemler tepki toplamıştır. Ayrıca
cemiyet ve fırka tarafından desteklenen Küçük Mehmet Sait Paşa hükümetinin istifasının ardından İttihat ve
Terakki, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Mehmet Kamil Paşa hükümetleri döneminde muhalefete geçmiştir.
İttihat ve Terakki liderleriyle cemiyeti destekleyen gazeteciler bu dönemde baskılara maruz kalmıştır. I.
Balkan Savaşı sırasında Bulgarlar Edirne’yi alarak İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Balkan Savaşı’nın
yarattığı çöküntü ve Edirne’nin Bulgarlara teslim edileceği söylentileri üzerine İttihat ve Terakki liderleri
Babıali’yi basmışlardır. Cemiyet, Mehmet Kamil Paşa’yı istifaya zorlayarak 23 Ocak 1913 tarihinde Mahmut
Şevket Paşa başkanlığında yeni bir hükümet kurulmasını sağlamışlardır449.
SONUÇ
Osmanlı Devleti’nde çiftçilere kredi vermek amacıyla kurulan ilk kredi sandığı Memleket
Sandıklarıdır. Bu sandığın kurucusu o dönemin önemli devlet adamlarından biri olan Mithat Paşa’dır. Mithat
Paşa’nın çiftçileri tefecilerin ve sarrafların elinden kurtarmak için kurduğu bu kredi teşkilatının yerini, zaman
içerisinde aynı amaca yönelik olarak kurulan Ziraat Sandıkları, Menâfi Sandıkları ve Ziraat Bankası almıştır.
Ancak Memleket Sandıklarının kuruluşundan 25 yıl sonra kurulan Ziraat Bankasının kurucusu olarak hâlâ
Mithat Paşa olarak zikredilmektedir. Mithat Paşa, Ziraat Bankasının kurulmasına öncülük eden Memleket
Sandıklarının kurucusudur. Ziraat Bankasını kuran Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa’dır. Kamil Paşa, Memleket
Sandıklarının Menâfi Sandıklarına dönüştürüldüğü dönemde dahi, Ziraat Bankasının kurulmasını
savunmuştur. Fakat Küçük Mehmet Sait Paşa’yı bu konuda ikna edememiştir.
Kamil Paşa’nın, Ziraat Bankasının kurucusu olduğu gerçeğinin bir türlü dile getirilmemesinin sebebi
olarak onun İttihat ve Terakki Cemiyeti ile arasındaki siyasi çekişme gösterilmektedir. Ancak her ne sebeple
olursa olsun, tarihî bir gerçeğin göz ardı edilmesinin ilmî bir yaklaşımın sonucu olmadığı apaçık ortadadır.
Tarihî şahsiyetlerin icraatları değerlendirilirken mutlaka tarafsız bir bakış açısı ortaya konulmalıdır.

Ahmet Ali Gazel, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Kâmil Paşa’nın İktidardan Düşürülmesi ve Askerlerin Buna Etkisi”, Osmanlı
Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 8, Nisan 2019, s. 53.
447
İsmail Şen, a.g.e., s. 219.
448
İsmail Şen, a.g.e., s. 221.
449
İsmail Şen, a.g.e., s. 228; M. Şükrü Hanioğlu, “İttihat ve Terakkî Cemiyeti”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 23, TDV Yay.,
İstanbul 2001., s. 482; Zekeriya Türkmen, “Mahmud Şevket Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 27, TDV Yay., Ankara 2003, s.
385.
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(48)
CANAN KARDAŞ 450
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ’NDE DİYARBAKIRDA EĞİTİM
EDUCATION IN DIYARBAKIR DURING THE DEMOCRATE PARTY PERIOD

ÖZ
Diyarbakır, tarihin eski dönemlerinden günümüze kadar önemli bir merkez olma özelliğini sürekli
korumuştur. Bunu ilkçağ medeniyetlerinden son dönem imparatorluklarına, Osmanlı’dan Türkiye
Cumhuriyetine kadarki geçen süreçte görmek mümkündür. Bu çalışmada, Diyarbakır’da 1950-1960 yılları
arasındaki gelişmeler incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, esas olarak 1950-1960 yılları arasında görev yapan
Demokrat Parti hükūmetlerinin eğitimle ilgili politika ve faaliyetlerini belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Demokrat Parti, Eğitim Politikaları.

ABSTRACT
Diyarbakir, history of being an important center of ancient times to the present day remained constant.
Empires of the ancient civilizations of this last period, the Ottoman Empire can be seen in the period up to the
Republic of Turkey. In this study, social developments between the years of 1950 and 1960 in Diyarbakir
were analyzed. The aim of this study is to determine education related politics and activities of Democrat
Party Governments that ruled the country between 1950 and 1960
Keywords: Diyarbakir, Democrat Party, Education Policies.

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ; TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS; DANIŞMAN : Dr. Üyesi CENGİZ
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GİRİŞ
Diyarbakır, kadimden beri tarihi ve kentsel yapısıyla Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri
olmuştur. Diyarbakır, bulunduğu coğrafi konum itibariyle hem Mezopotamya hem de Anadolu’da hüküm
sürmüş büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Farklı medeniyetler egemenliği altına aldıkları Diyarbakır’ı
istila etmek ve yıkmaktan ziyade imar ve gelişmesine katkı sağlamışlardır. Bundan dolayı Diyarbakır’daki ilk
uygarlık olan Hurri-Mitanilerden Asurlara, Romalılardan Osmanlı Devleti’ne kadar her devlet ve imparatorluk
kentte kendi izlerini bırakmıştır. Tarihte 33 ayrı medeniyetin hüküm sürdüğü, üç semavi dinin mensubunun
bulunduğu ve birçok farklı toplulukların uzun süre bir arada yaşadığı bir kent olan Diyarbakır’ın uzun
tarihinden gelen bu birikim halkın başta eğitim olmak üzere birçok alana yansımıştır. Bu çalışmada on yıllık
iktidarlık süresince demokrat partinin ülke genelinde ve diyarbakırda eğitim politikaları Okulöncesi eğitimden
başlayarak, ilköğretim, orta öğretim, din eğitimi, halk eğitimi ve yükseköğretime kadar olan eğitim
kademelerinde uygulanan ve uygulanmaya çalışılanlar incelenmeye çalışılmıştır
Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır’da Eğitim Alanındaki Gelişmeler
Diyarbakır’ın içinde bulunduğu coğrafi bölge Hıristiyanlığın gelişinden önce putperestliğin hâkim
olduğu bir bölgedir. Hıristiyanlık Anadolu’da yayıldıktan sonra M.S.70-80 tarihlerinde Diyarbakır’da hâkim
olmaya başlamıştır. Putperestlikten sonra Hıristiyanlık inancının yerleşmesiyle birlikte Diyarbakır’da eğitim
ve öğretim, kiliseler, manastırlar ve kütüphanelerde verilmeye başlanmıştır. Diyarbakır’da Kiliselerdeki ilk
eğitim süreci Mezmur ve İncil’i ezberletmenin yanında yazmayı da öğretmek şeklinde olmuştur451.
Diyarbakır’da Zukain (Zuknin) Manastırı, Kantırt Manastırı ve Mor İliya Manastırı, Deyir el-Rahaviyin
(Urfalıların Manastırı), Meryem Ana Kilisesi, Mor Kozma Kilisesi, Mor İstefanos Kilisesi, Mor Zhuro
Kilisesi, Mor Gevargis (st.Corc) Kilisesi eğitim veren manastır ve kiliselerdir. Adı geçen yapılardan sadece
Meryem Ana Kilisesi günümüze ulaşmış Süryani Kadim Ortodoks Meryem Ana Kilisesi ismiyle faaliyetlerine
devam etmektedir452. Diyarbakır’ın tarihsel eğitim sürecine mercek tutulduğunda Artuklular döneminde ilk
defa medreseler kurulmuştur. Bu medreselerde dini derslerinin paralelinde tıp, geometri, felsefe dersleri
verilmiş, tıpla ilgili bazı eserler tercüme edilmiş ve tıp öğretimi için Silvan’da Darü’ş-şifa kurulmuştur.
Osmanlı dönemine Diyarbakır eğitim alanında ilk, orta ve yüksek okulların bulunduğu bir ilim kültür merkezi
haline gelmiştir. Medrese eğitimine Osmanlı döneminde de başarılı bir şekilde devam edilmiştir. Camilere
bağlı olan ve ihtiyaçları vakıflar tarafından karşılanan medreselerde genel olarak dini ilimler okutulmuştur.
Osmanlı döneminde bilhassa Tanzimat ve Islahat Fermanlarından sonra eğitim alanında önemli gelişmeler
yaşanmıştır. Bu gelişmelerin başında eğitimin bütün kademelerinin İstanbul dışında da verilmesi kararı
olmuştur. Bu anlamda eğitimin ilk adımı olarak adlandırdığımız günümüz karşılığında anaokulu ve ilkokulun
1-2-3 sınıf eğitimi veren Sıbyan Okulları kurulmuştur. Bu okulların süresi 4 yıl olmakla birlikte 7 yıla kadar
sürmekteydi. Okullarda Kuran, Namaz ve Yazma eğitimi verilmektedir. Sıbyan Okulları genellikle camilerin
bitişiğinde veya hemen altında bulunan geniş bir derslikten oluşmaktadır.. Diyarbakır’da Sıbyan Okulları
genellikle cami ve medrese çevresinde kurulmuştur. 1901 yılında Diyarbakır merkezinde 20 Hanefi Camii, 4
Şafi Camii, 21 Mescid, 6 Tekke, 11 Medrese, 1 Askeri Rüştiye, 1 Mülkiye Rüştiye, 1 Enas (kız) Rüştiye, 1
Durü’lMuallimin, 5 Mekteb-i İptidai, 10 Mekteb-i Sıbyan bulunmaktadır. Bunun yanında aynı tarihte
Gayrimüslimlere ait 11 Kilise, 9 Hristiyan Mektebi, 1 Yahudi Mektebi bulunmaktadır453. 1903 tarihinde
Diyarbakır Vilayetinde gayrimüslimlerin okullarınıda sayarsak toplam 168 adet Sıbyan Okulu eğitim
vermekteydi454. Sıbyan okulları dışında
1913 yılında İdadi okullar kaldırılınca Devreli Sultani olarak eğitim vermeye devam eden bu okul,
1933 yılında Diyarbakır lisesine çevrilmiş son olarak Ziya Gökalp Lisesi olarak eğitime halen devam
etmektedir. 1882 yılında aralarında Diyarbakır’ın olduğu 14 il’de Dâr’ül Muallimin’i İptidai Okulları
açılmıştır. Bu okullar Sıbyan Mekteplerine öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuşlardır. 19.Yüzyılda
Osmanlı’da Diyarbakır Vilayetinin nüfusu 470.760 kişi olmasına karşın bu nüfusun %20.22’sini gayrimüslim
Mehmet Şimşek, Amid’den Diyarbekir’e Eğitim Tarihi, Kent Yayınları, İstanbul 2006, s.15, 17
Mehmet Şimşek, Amid’den Diyarbekir’e Eğitim Tarihi, Kent Yayınları, İstanbul 2006, s.17, 23
453
Bülent Çukurova, Bülent Erantepli, “XIX. Yüzyılda Diyarbakır’ın Sosyal ve İdari Yapısı”, II. Uluslararası Osmanlı’dan
Cumhuriyete Diyarbakır Sempozyumu, Ankara, Diyarbakır Valiliği ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 15-17.11.2006, s.357
454
Mehmet Şimşek, Amid’den Diyarbekir’e Eğitim Tarihi, Kent Yayınları, İstanbul 2006, s.37,48.
451
452

432

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

kesim oluşturmaktadır. Bundan dolayı Diyarbakır’da gayrimüslimlerin kurduğu birçok okul
bulunmaktaydı455. 1870 tarihinde Diyarbakır’da 3 Ermeni, 1 Protestan456 , 1 Rum, 1 Rum Katolik, 1 Keldani,
1 Süryani ve 1 Yahudi olmak üzere toplam 9 adet gayrimüslimlere ait okul bulunmaktaydı. bulunurken bu
okullarda toplam 10.193 öğrenci okumuştur457. Cumhuriyetin ilanından sonra eğitimde okullaşma oranı diğer
vilayetlerde olduğu gibi Diyarbakır’da da artmaya devam etmiştir. Cumhuriyetle birlikte Diyarbakır’daki
ilkokul sayısının tarihsel sürecine bakıldığında 1925 yılında Gazi İlkokulu ve İsmet Paşa ilkokulu, 1926’ta ise
Cumhuriyet İlkokulu ve Ziya Gökalp ilkokulu açılmıştır. 1932 yılında ilçe ve köylerle beraber ilkokul sayısı
22’ye çıkarken aynı yıl ilkokullarda okuyan toplam öğrenci 2320 sayısına ulaşmıştır458. İlkokul sayısı 1945’te
tarihine gelindiğini 74’e yükselmiştir. Demokrat Parti iktidarıyla birlikte okullaşma oranında büyük bir artış
yaşanmış 1955 ilkokul sayısı 190’a 1965 yılında 319’a yükselmiştir459. Diyarbakır’da Demokrat Parti
dönemine kadarki tarihsel süreç içinde ortaokul ve lise derecesindeki okul durumunu şu şekilde özetlemek
mümkündür;
Diyarbakır’daki ilk orta dereceli okul 1928 yılında açılan Diyarbakır Erkek Sanat Enstitüsüdür, 433
öğrenci mevcutu olan bu okulda 24 öğretmen eğitim vermiştir. Bu okuldan sonra sırasıyla Ziya Gökalp Lisesi
(1932), Akşam Kız Sanat Okulu (1936), Diyarbakır Kız Enstitüsü ve Dicle Öğretmen Okulu (1944), Silvan
Ortaokulu (1948), Bismil Orta Okulu ve Erkek İlk öğretmen Okulu (1949) açılmıştır. Demokrat Parti
dönemine gelindiğinde ise açılış tarihi sırasıyla Lice Orta Okulu (1950),Çermik Ortaokulu (1953), İmam Hatip
Okulu (1954), Sağırlar Okulu ve Diyarbakır Koleji (1956), Ali Emiri Ortaokulu ve Akşam Tekniker Okulu
(1958), Akşam Ticaret Lisesi ve Silvan Akşam Kız Sanat Okulu (1959) açılmışlardır460. Demokrat Parti
döneminde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına özellikle Doğu ve Güneydoğudaki eğitim eksikliğini
gidermeyi kendi parti programında şu şekilde belirtmiştir. “Doğu Anadolu Bölgesinde, her derece ve şubede
okulları ve nihayet fakülte ve enstitüleriyle bir kültür merkezi yaratmak lüzumuna inanıyoruz 461”Demokrat
Parti döneminde gazete sayfalarına yansıyan haberlerde 1953 yılı itibariyle Diyarbakır genelinde okullaşma
oranının çok fazla olmadığı köylerdeki okulların da ihtiyaca cevap veremediği anlaşılmaktadır. Mevcut
okulların eski ve kırık dökük olması eğitimi sekteye uğratmıştır. Bu yönde Diyarbakır valiliğinin 1953
Temmuz ayında almış olduğu bir kararla köy okullarının tamir edilmesi için ihaleye çıkılmış ve 20’den fazla
köy okulunun eksikleri giderilmeye çalışılmıştır462. Gazete sayfalarına yansıyan okul açılışlarına göre
Diyarbakır Lice ilçesinde Kasım 1952 tarihinde Lice Ortaokulu törenle açılmıştır463. Diyarbakır merkez’de
Kasım 1953’te Diyarbakır Lisesine bağlı Ticaret Lisesi açılmıştır. Diyarbakır’da Türk Eğitim Derneği
Koleji’nin ilk kısmı Aralık 1953’te açılmışıtır. Diyarbakır Hayır Cemiyetinin desteğiyle Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından Eylül 1954’te Diyarbakır’da ilk İmam Hatip Okulu açılmıştır. Açılışa Vali ve
Milletvekilleri hazır bulunmuş ve ilk dersi il müftüsü Hacı Halil Özaydın vermiştir. Eski telgrafhane binası
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından satın alınıp restore ettirilmiş ve 4 Ekim 1954’te Namık Kemal İlkokulu
olarak açılmıştır464. 1956 yılı itibariyle Diyarbakır Eğitim durumuyla ilgili olarak Diyarbakır Gazetesinin
yazarı Sadri Aytar şunları köşesinde anlatmaktadır;

Bülent Çukurova, Bülent Erantepli, “XIX. Yüzyılda Diyarbakır’ın Sosyal ve İdari Yapısı”, II. Uluslararası Osmanlı’dan
Cumhuriyete Diyarbakır Sempozyumu, Ankara, Diyarbakır Valiliği ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 15-17.11.2006, s.360.
456
Bu okulda eğitim süresi 5 yıl olup her yıl müfredat değişmektedir. Ayrıca bu okuldaki öğrenciler derslerindeki başarıları
nedeniyle ün yapmışlardır. (Gülistan Ekmekçi, “Diyarbekir Gazetesine Göre Diyarbakır’da Kültür Sanat Hayatı (1286-88/186971)”, (Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009), s.44-45.)
457
M.Cihan Özdemir, “Osmanlı Salnameleri’ne Göre Diyarbakır (1869-1905)”, (Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2011), s.85.
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Ahmet Küey, Doğal, Tarımsal, Ekonomik ve Turistik Yönleriyle Diyarbakır, Diyarbakır Ticaret Odası Yayınları, S.8,
Diyarbakır 1970, s.76.
459
Osman Yalçın, Diyarbakır, Özyürek Yayınları, İstanbul, 1981, s.34
460
Ahmet Küey, Doğal, Tarımsal, Ekonomik ve Turistik Yönleriyle Diyarbakır, Diyarbakır Ticaret Odası Yayınları, S.8,
Diyarbakır 1970, s.81
461
Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Ankara, s.26-28
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Diyarbakır Gazetesi, 03.07.1953, s.1.
463
Şark Postası Gazetesi, 27.11.1952, s.1.
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Diyarbakır Gazetesi, 02.11.1953, s.1. ;08.12.1953, s.1. ; 28.09.1954, s.1. ; 04.09.1954, s.1.
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“İlk tahsil mecburidir. İlk tahsillerini ikmal edenler ortaokul, lise ve sanat enstitülerine ve buralardan
sonra da yüksek tahsillerini ikmale çalışırlar. Bu okula devam edecek olan öğrencilere kifayet edecek olan
okul binası lazımdır. Mevcutlarına ilaveten inşa edilmekte olan sarf olunan paraları hesaplarsak her sene
birkaç milyonu aşar. Buna rağmen hükümetimiz okul binaları inşaatı için hiçbir fedakârlıktan çekinmeden
milyonlar ayırmaktadır. Hatta 15 sene evvel şehrimizde bir lise binası yaptırılmıştı. Bu binanın ikmali ve
lisenin genişletilmesi için hükümetimizce 425 bin liranın tahsis edildiğini de memnuniyetle öğrenmiş
bulunuyoruz.
Okulların çoğalmasını ve okul binalarının geniş ölçüde inşasını hedef tutan hükümetimiz, burada bir
kız öğretmen okulu açılması için 359 bin lira da ayrıca tahsis etmiş bulunmaktadır. Vilayetimiz kazalarında
ve köylerinde tamire muhtaç ilkokul binaları onarılmakta olduğu gibi birçok köylerimizde birer ilkokul binası
inşaatı da müteahhidine ihale edilmiştir. Böylece köylerimizin okul ihtiyacı karşılanacağı gibi devam eden
okul binaları inşaatı karşısında yakın bir atide okulsuz köy kalmayacağı şüphesizdir.
Eğitime verdiğimiz önem hiçbir vakit boşa gitmez. Bugünkü Avrupa kültür sayesinde kalkınmış ve
yüksek seviyeye vasıl olmuştur. Bizde de okuyup yazma bilmeyen kalmadığı gün o yüksek seviyeye kalmamış
oluruz. Esasen biz de o gayretteyiz. Vilayetimiz beş kazasında ortaokul vardır, altı kazamızda yoktur. Köylerde
ve kazalarımızda ilk tahsillerini ikmal eden fakir öğrenciler ya bin bir sıkıntı içerisinde civar kazalardaki
ortaokullara ya Diyarbakır ortaokuluna geliyor veyahut büsbütün tahsilden vazgeçiyorlar. Bu hal tahsil
çağındaki gençlerimiz için kötü bir durum hâsıl ediyor. Binaen aleyh mümkün olduğu kadar diğer
kazalarımızda da birer ortaokul binası inşa ettirilirse kültür hayatımızda elbette ki büyük hizmetler edilmiş
olur.
Mahaza hükümetimiz her kazada birer ortaokul binası inşaatı programı yapmıştır. Sırasıyla ve bütçe
imkânı dâhilinde bu da temin edilecektir. Nebraska Üniversitesi Profesörleri buraya tahkikat için geldikleri
zaman okul mevcudumuz azdı, her köyde okul açmalısınız demişlerdi bizde bunun tahakkuku yolunda bütün
gücümüzle çalışmaktayız. Hemen yakın bir atide tahakkuk ettireceğimize de katiyen emin bulunmaktayız.
Türkün azmi meşhurdur. Herhangi bir şeye azmettik mi her neye mal olursa olsun onu tahakkuk ettirmedikçe
azmimizden zerre kadar geri dönmeyiz. İşte okul ihtiyacını temin için de böyle bir kati azimle işe başlamış
bulunuyoruz. Onu da mutlak sağlamada gecikmeyeceğiz.465”
Diyarbakır’da okullaşma oranını artırma adına okul inşaatlarına 1957 yılında biraz daha hız verilmiştir.
Haziran 1957 tarihinde Silvan ve Ergani’de iki modern ilkokulun temelleri atılmıştır466. Sadece bir ay içinde
biri Hazro biri de Ergani olmak üzere iki ilkokul Vali ve Bölge Milletvekillerinin katılımıyla eğitime
açılmıştır467. 1957 Eylül ayında Diyarbakır Yenişehir’de 28 öğretmen ve 1301 öğrenciden oluşan Mehmetçik
İlkokulu açılışı yapılmıştır468. Ayrıca aynı ay içinde Çermik ve Ergani’de iki ilkokulun inşaatları devam
etmekteyken 14 tane köy okulunun da ihaleleri gerçekleşmiştir469. Kasım 1957 tarihinde Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’da Yabancı Dil Kolejinin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda
stadyum ile istasyon arasındaki bir arsa 300 bin lira karşılığında istimlâk edilmiş, Bakanlık tarafından da 5
milyon lira para ödenek yapılarak inşaatına başlanmıştır470. Diyarbakır’da özel okul olarak da 1956 yılında
Amerikan Koleji açılmıştır471. Eylül 1958’de Diyarbakır’da 800 kişilik Erkek Koleji, Nisan 1958 tarihinde ise
Kız Öğretmen Okulunun inşaat çalışması başlamıştır472. 1957 yılında ihaleleri yapılmasına rağmen ödenek
olmadığı için askıda kalan Ziya Gökalp Lisesi ve Dicle Ortaokulu inşaatlarına 1958 da yılında başlamıştır473.
1958 yılı Eylül ayında merkeze bağlı 8 köy okulunun ihalesi yapılmıştır474. 1959 yılında 10 adet köy ilkokulu
yapımı için 950 bin lira civarında bir ödenek ayrılmış ve bu ödenekten hemen sonra 7 köy ilköğretim okulunun
Diyarbakır Gazetesi, 07.07.1956, s.1.
Demokrasiye Güven Gazetesi, 15.06.1957, s.1.
467
Diyarbakır Gazetesi, 26.12.1957, s.1.
468
Ahmet Küey, Doğal, Tarımsal, Ekonomik ve Turistik Yönleriyle Diyarbakır, Diyarbakır Ticaret Odası Yayınları, S.8,
Diyarbakır 1970, s.77
469
Dicle Gazetesi, 18.09.1957, s.1.
470
Gayret Gazetesi, 07.11.1957, s.1.
471
Demokrasiye Güven Gazetesi, 19.05.1957, s.1
472
Demokrat Kale Gazetesi, 06.09.1958, s.1.; Gökalp Gazetesi, 24.04.1958, s.1.
473
Dicle Gazetesi, 23.04.1958, s.1
474
Gayret Gazetesi, 04.09.1958, s.1
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466
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ihalesi yapılmıştır . Şubat 1959 tarihinde Ali Emiri Ortaokulu Vali ve diğer mülki erkânın katıldığı bir
törenle eğitime başlamıştır476. 1959 yılı temmuz ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Akşam
Ortaokullarının açılması kararlaştırılmıştır. Bu ortaokullara ilkokul mezunlar ve daha önce gündüz
ortaokuluna devam edip tasdikname alan kişiler, küçük yaşlarda çeşitli sebeplerden dolayı ilköğrenimlerini
bitiremeyen veya bir şekilde yarım bırakanların eğitimlerini devam ettirilmelerine olanak sağlamak için
kurulmuştur477. 4 yıl olarak planlanan Akşam Ortaokullarına başvurmak için yaş sınırlaması getirilmemiş
sadece başvuruda bulunacak kişilerin çalıştıklarına dair belge getirilmeleri istenmiştir478. Eğitim Bakanlığı
aynı yıl Akşam Ortaokullarından ayrı olarak dileyen herkesin eğitimlerini tamamlamalarına imkân sağlanması
gayesiyle Türkiye genelinde Akşam Liseleri, Ticaret Liseleri ve Yüksek Ticaret Okullarının açılmasına karar
vermiştir479. Bu anlamda Diyarbakır’da Akşam Lisesi açılmış ve ilk adımda 80 öğrenciyle açılması planlanan
lise daha sonra 60 öğrenciyi sınavla alarak başlangıç yapmıştır480. Demokrat Parti hükümeti 1960 yılında
eğitim alanında Diyarbakır’da ciddi bir çalışmanın içini girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Diyarbakır’ın
köylerinde 41 adet köy okulu açılmasına karar vermiştir. Bu köy okullarının inşaatı içinde 3 milyon lira tahsis
edilmiş ve Diyarbakır Valisi başkanlığında bir komisyon toplanıp okul yapılacak köyler belirlenmiştir481.
TBMM’de çıkan bir kanunla Doğu’da bir üniversite kurulması kararlaştırılmıştır. Bu karar çerçevesinde
Erzurum, Van, Elazığ ve Diyarbakır’a heyetler gelerek üniversitesinin kurulacağı ilin tespitine yönelik
çalışmalar yapmışlardır482.
475

SONUÇ
DP, iktidar olduktan sonra CHP dönemindeki gibi eğitime ayrı bir önem vermiştir. Hükümet
programlarında öncelikle ilköğretim konusuna değinmiş ve devamında dönemin şartlarına göre eğitim
kurumlarıyla ilgili değişiklikler yapmıştır. İktidarda kaldığı sürece iki kez Milli Eğitim Şûrası toplanmıştır.
Ancak eğitim alanında yapılan çalışmalar daha çok CHP dönemindekileri ortadan kaldırmak ve bunların
yerine yeni kurumlar meydana getirmek olmuştur. Eğitim sisteminde görülen bu fakat iyileştirilemeyen
yüzeysel çözümler Milli Eğitim Politikasında kırılmaları meydana getirmiştir. Yapılan çalışmaların bir süre
sonra yine aynı kişiler tarafından değiştirilmesi, kaldırılan kurumların yerine benzer kurumların kurulması
eğitimde gelişmenin yanı sıra vaziyeti daha da kötüye gitmiştir. Türk Eğitim Sistemi içinde dini eğitimin
yeniden yapılandırılması DP iktidarında yani 1950-1960 yıllarında olmuştur. Sürekli değişen eğitim
politikaları yarardan çok zarar getirmiş, başta ortaöğretim olmak üzere giderek eğitimin kalitesi düşmüştür.
Bu durumun en önemli nedenleri ise, eğitimde belirgin bir istikrarın yakalanamaması ve gelenekçi eğitim
sistemiyle Batılı eğitim sisteminin bazı paydalarda çatışmasıdır.
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(49)
Dr. İradə KƏRİMOVA Məzahim qızı483
İMADƏDDİN NƏSİMİNİN DİLİNDƏ ARXAİK MORFEMLƏR
MORPHEMICS IN THE LANGUAGE OF THE PROPERTY

ÖZ
Azerbaycan edebiyatında ana dilinde ilk kez müstezad, mürebbe ve tercibentler yazmış Nesimi
yaradıcılığı dilbilim, özellikle Azerbaycan edebi dilinin tarihi gelişimini öğrenmek açısından ayrı bir öneme
sahiptir. İmadedin Nesimi Azerbaycan şiirinin şekli özelliklerinin bütünleştirilmesinde çok önemli bir rol
oynamış, aruz vezninin ölçülerini Azerbaycan dilinin özelliklerine uydurmaya çalışmıştır. Nesimi'nin dilinde
yapılan gözlemler onu söylemeye esas verir ki, bugünkü gün edebi dilimizin çağdaş aşaması ile
karşılaştırıldığında arkaikleşmiş morfemler de vardır. Burada Zamanı ile edebi dilimizde geniş kullanıma
sahip olmuş, hazırda modern edebi dilimizde kullanımlığını kaybederek arkaikleşmiş şahıs-haberlik
kategorisinin II şahsın tekinin morfolojik göstergesi olan -san2 eki tarihsel sın, -sin ve -saŋ2 seçeneklerinde
işlenmiştir. Ünlü şairimiz İmaddedin Nesimi'nin dilinde işlenmiş şuanda modern edebi dilimiz için arkaik
sayılan morfemlerin büyük çoğunluğu bugün ağız ve şivelerimizde kullanılmaktadır
Anahtar kelimeler: arkaik, morfem, paralel, formant.

ABSTRACT
In Azerbaijani literature in the native language the first time he wrote, mustazad, murabbe and
tarjibends. Nasimi's creativity linguistics, especially in terms of learning historical development of
Azerbaijani literary language is of exceptional importance. Nasimi played a very important role in improving
the picture features of Azerbaijani poetry tried to adapt the dimensions of Aruz to the peculiarities of the
Azerbaijani language. Observations in Nasimi's language make it clear that today there are also archaic
ephemera, as compared to the modern stage of our literary language. Here, in time, he has acquired a great
deal of work in our literary language, lost its functionality in the modern literary language, which is now the
archetypal person-news category, the morphological guardian of the second person, the -san2 form,
historically developed sın, -sin and -saŋ2. Most of the morphemes considered archaic in the language of our
famous poet Imadaddin Nasimi are being developed now in our acsents and dialects for modern literary
language.
Keywords: archaic, morpheme, parallel, formant.
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Yaradıcılığının ilkin mərhələsində şeirlərini “Hüseyni”, “Seyid Hüseyni” və “Seyid” təxəllüsləri ilə
yazan Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu İmadəddin Nəsimi Azərbaycanın XIV əsrdə yazıb yaratmış görkəmli
şairlərindən biri olmuşdur.
Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmış Nəsimi
yaradıcılığı dilçilik, xüsusilə Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi inkişafını öyrənmək baxımından müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. İ.Nəsimi Azərbaycan şeirinin şəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsində çox mühüm rol
oynamış, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır.
Nəsiminin dilində aparılmış müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, bugünki gün ədəbi dilimizin müasir
mərhələsi ilə müqayisədə arxaikləşmiş morfemlər də vardır. Burada vaxtı ilə ədəbi dilimizdə geniş işləkliyə
malik olmuş, hazırda müasir ədəbi dilimizdə işləkliyini itirərək arxaikləşmiş şəxs-xəbərlik kateqoriyasının II
şəxsin təkinin morfoloji gostəricisi olan -san2 şəkilçisi tarixən sın, -sin və -saŋ2 variantlarında işlənmişdir.
N.K.Dmitriyev türk dilində xəbərlik kateqoriyasından bəhs edərkən II şəxsin təkində -sın, -sin, -sun, -sün
şəkilçisini qeyd etmişdir (Дмитриев, 1960: 40). Nəsiminin dilində -san2 şəkilçisi -sın, -sin və -saŋ2
şəkillərində müşahidə edilmişdir:
Yarəb, nə eyni-lətifsin, ey hüsni-lanəzir,
Səni bəşərdə bilən kim, nə gizlü cövhərsin.
Necə günəşsəŋ, ey qəmər ki, sana,
Ta əbəd zərrəcə zəval irəməz?
Müasir ədəbi dilimizdə III şəxsin təkini ifadə edən -dır4 xəbərlik şəkilçisinə yazılı abidələrimizdə həm
-dır həm də -durur4 yəni parallel olaraq işləndiyinin şahidi oluruq. Dahi şairimiz Nəsiminin yaradıcılığında
hər iki varianta rast gəlmək mümkündür:
4,

Kövni-məkandır ayətim, zatidürür bidayətim,
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam.
Ol kim,bizim həqiqətimizdir xəyalimiz,
Yoxdur nişanı qılca, nə bilsin nişanımız.
III şəxsin təkini ifadə edən -dır4 xəbərlik şəkilçisi haqqında türkoloji ədəbiyyatlarda müxtəlif fikirlər
mövcuddur. Bir cox dilçilər -dır4 şəkilçisinin “durur” feili əsasında yarandığını ehtimal edirlər. Gorkəmli
türkoloq Mahmud Kaşğarlı bu haqda yazır: “Turur: bu, müzare feildir, keçmiş zamansız və məsdərsiz işlənir,
mənası odur deməkdir… “ol taş turur” sözündə olduğu kimi, “o daşdır” deməkdir… Turur: keçmiş zamanı və
məsdəri olmayan müstəqbəl bir feildir. Bu soz bir şeyin adı çəkilən anda bir yerdə durduğunu və bulunduğunu
bildirir, “ol əvdə turur” deyilir ki, “o bu an evdədir, evdə var” deməkdir. Bu sözlə “ayağa qalxmaq. Mənası
murad edilmir” (Kaşğari, II, 2006: 36; Kaşğari, III, 2006: 177).
Nümunədən belə nəticəyə gəlmək olar ki, dürür forması əvvəllər bir şəkilli olmuş sonralar -dürür, durur, -dirir variantları yaranmışdır.
Nəsiminin dilində aparılmış tədqiqatlar zamanı feilin təsriflənməyən formalarından biri olan əmr
şəklinin I şəxsin təkinin morfoloji göstəricisi muasir ədəbi dilimizdə -ım4 şəklində sabitləşsə də, XVIII əsrə
qədərki ədəbi dilimiz üçün səciyyəvi olan lakin hal-hazırda ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş hesab olunan ayın, -əyin, -ayım, -əyim variantında da işləndiyinə rast gəlmək olar. Bu morfem “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanının və klassiklərin dilində aktiv şəkildə işlənmişdir. Nəsimidə də bu morfem demək olar ki, öz aktivliyi
ilə seçilir:
Hüsnün nişani, ey can, kimdən sorayım, axır,
Hüsnünə həmd eyləyən qeyrə həmid olmadı.
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Azərbaycan dilçiliyində feilin əmr şəklinin I şəxsin təkinin morfoloji göstəricisi haqqında bir-birini
təkzib edən müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bu morfem haqqında Ə.Dəmirçizadənin, H.Mirzəzadənin,
M.Şirəliyevin, M.Rəhimovun və başqalarının tədqiqatları maraq doğurur.
H.Mirzəzadənin fikrincə, -ayım2 arxaik şəkilçisinin tərkibindəki, “-a, -ə” arzu və istək məzmunu
bildirən əlamət, “y” bitişdirici ünsür, “-ım, -im” isə birinci şəxs şəkiçisidir (Mirzəzadə, 1990: 140).
R.Eyvazova bu morfemin arzu şəklini bildirməsini qeyd etmişdir (Eyvazova, 1983: 96-107). Lakin
Qərbi Azərbaycan şivələrində -ayım, -əyim morfemi əmr, təkid mənasını yaratmağa xidmət edir.
M.Rəhimov Ə.Dəmirçizadənin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında -ayın, -əyin formasının yalnız
I şəxsin təkini bildirmək üçün işləndiyini göstərməyə çalışdığını, lakin H.Mirzəzadənin bu fikrə qarşı cıxdığını
qeyd etmişdir. O, dastanın müxtəlif nüsxələri üzərində apardığı müşahidələrini ümumiləşdirərək qeyd edir ki,
““Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində -ayın, -əyin forması, doğrudan da, əmrin yalnız I şəxs təkini bildirmək
üçün işlənmiş, I şəxsin cəmi mənasında isə bu abidədə istemal olunmamışdır” (Rəhimov, 1995: 39).
Hazırda I şəxsin təkinin əmr göstəricisi hesab olunan -ım4 şəkilçisi türk dilində -ayım, -eyim, türkmən
dilində -ayın, -eyin, qaqauz dilində -aim, -eim (-əim), fonovariantlarında işlənməkdədir.
Müasir ədəbi dilimizdə əmr şəklinin I şəxsin cəmini bildirən -aq2 morfemi şairin seirlərində
arxaikləşmiş -avuz, -əvüz, -alım, -əlim, -alı,-əli şəkilçiləri ilə işlənmişdir:
Şol sünbüli-pürçin ilə sövdayə düşdük neyləyəvüz,
Şol rəsm ilə mişkin bənin gülbərgi-xəndan üstüNƏ
Nicə bir nəfsə zirdəst olalım
-avuz, -əvüz, şəkilçisinin sinonimi kimi işlənən -aq2 şəkilçisi XVIII əsrdən sonra daha cox işlək
olmuşdur.
Tarixi mənbələrdə o cümlədən Nəsiminin yaradıcılığında vaxilə ədəbi dilimizdə feilin əmr şəklinin II
şəxsin təkini bildirmək üçün -gil, -ğıl, -gilən,-ginən, -qınan, -ğınan, -gunan, -gör arxaikləşmiş morfemlərdən
istifadə olunmuşdur:
Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etməgil,
Gözlərin yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil
Get dolangilən, xamisən hənuz
Püxtə olmağa çox səfər gərək.
Əmr şəklinin -gilən forması dilimizdə əsasən XVII-XVIII əsrlərdən daha geniş yayılmağa başlamışdır.
-gilən formantı daha çox əmrə qətilik, təkid çaları verir. Bu arxaik morfem “-gil” əmr formantı və II şəxsin
təkinin şəxs sonluğu olan “-ən” morfemindən yaranmışdır.
Ə.Bağırov -gilən//ginən şəkilçili əmr formasının XVII-XVIII əsrlərdə qramma-tik norma halında
işlənməsini, sonrakı əsrlərdə də (XX əsrin əvvəllərinə qədər) ge- niş miqyasda işləndiyini qeyd etmişdir
(Bağırov, 1986: 25)
M. Şirəliyev isə bu şəkilçinin dialekt və şivələrdə -qınan, -ginən variantlarında işləndiyini qeyd
etmişdir (Şirəliyev, 2008: 191).
-Gör arxaik morfemi daha çox “elə”, “ol”, “qıl” kimi köməkçi feillərə qoşularaq II şəxsin təkinin əmr
şəklini formalaşdırır. Bu şəkilçinin qoşulduğu feillər əsasən arzu, istək şəklində olur. Dahi şairimizin
şeirlərində -gör arxaik morfeminə kifayət qədər rast gəlmək olur:
Peyğəmbərin sözüdür, həm tanrının kəlamı,
Şol əhdü şol əmanət gör kim, nə iddiadır.
Kişvəri-əmnü afiyət, mərifətin kilididir,
Ey məliki-zəmanə, gəl fərh edə gör bu kişvəri
Nəsiminin yaradıcılığında rast gəlinən morfemlərdən biri də, əmr şəklinin hazırda ədəbi dilimiz üçün
arxaik hesab olunan lakin tarixən işlək olmuş morfem- lərindən biri də II şəxsin cəmini bildirən -ıŋ,-iŋ, -uŋ, üŋ şəkilçiləridir:
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Ey müsəlmanlar, biliŋ kim, yar ilə xoşdur cahan,
Çünki yardan ayru düşdüm, bu cahanı neylərəm?
Müasir Azərbaycan ədəbi dilində arxaikləşmiş hesab olunan lakin, İ.Nəsiminin dilində rast gəlinən
şəkilçilərdən biri də qəti gələcək zamanı ifadə edən -i (sər) şəkilçisidir. Bu arxaik morfem vaxtilə -acaq, əcək şəkilçisinin sinonimi kimi işlənmişdir:
Gövhəri-laməkan bizüz, kim bilisər hüdudumuz.
Beləliklə dahi şairimiz İmaddədin Nəsiminin dilində işlənmiş hazırda müasir ədəbi dilimiz üçün arxaik
hesab olunan morfemlərin böyük əksəriyyəti bu gün dialekt və şivələrimizdə işlənməkdədir.
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(50)
Öğr. Gör. Şanser VURGUN484
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİĞE KARŞI TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ: ADNAN
MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ 485
MEASUREMENT OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES AGAINST MARRIAGE: CASE OF
ADNAN MENDERES UNIVERSITY ATÇA VOCATIONAL SCHOOL

ÖZ
Kişilerin aile kurmak arzusu ile bir araya gelmeleri olarak da tanımlanabilen evlilik, hukuki açıdan
bakıldığında iki farklı cinsiyete ait kişinin, kendi özgür irade beyanlarının uyuşması ile resmi memur önünde
yapılan bir sözleşme olarak değerlendirilebilir. Hukukumuza göre on yedi yaşın doldurulması ile yapılabilen
evlilik, bilhassa üniversite çağında bulunan kişilerin de en önemli gündemlerinden birini oluşturmaktadır.
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin evlilik kurumuna karşı olan tutumlarının incelenmesi amacıyla
iki bölümden oluşan anket uygulanmaktadır. ilk bölümde demografik özellikleri ölçen bir ölçek kullanılırken
ikinci bölümde Bayoğlu ve Atlı tarafından geliştirilen “Evlilik Tutum Ölçeği” kullanılmaktadır. Ölçek 21
sorudan oluşmakta olup sorular 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Çalışma evrenini Adnan Menderes
Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin evliliğe ilişkin
bakış açıları incelenecek ve çalışmaya ilişkin sonuç ve önerilerin oluşturulması sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Üniversite Öğrencileri, Meslek Yüksekokulu.

ABSTRACT
Marriage, which can also be defined as the convergence of people with the desire to establish a family,
can be considered as a contract made by two different sexes according to their free will declarations.
According to our law, the marriage, which can be done with the filling of the age of 17, is one of the most
important agendas of the people in the university age.
In this study, a two-part questionnaire is applied to examine the attitudes of university students towards
the marriage institution. In the first part, a scale that measures demographic characteristics is used and in
the second part, ken Marriage Attitude Scale Bay developed by Bayoğlu and Atlı is used. The scale consists
of 21 questions and the questions were prepared according to the 5-point Likert scale. The study population
consists of Adnan Menderes University Atça Vocational School students. In this context, students' perspectives
on marriage will be examined and results and suggestions will be provided.
Keywords: Marriage, University Students, Vocational School.
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GİRİŞ ve TEORİK KISIM:
Kişilerin aile kurmak arzusu ile bir araya gelmeleri olarak da tanımlanabilen evlilik, hukuki açıdan
bakıldığında iki farklı cinsiyete ait kişinin, kendi özgür irade beyanlarının uyuşması ile resmi memur önünde
yapılan bir sözleşme olarak değerlendirilebilir. Hukukumuza göre on yedi yaşın(olağanüstü hallerde 16 yaş)
doldurulması ile yapılabilen evlilik, bilhassa üniversite çağında bulunan kişilerin de en önemli
gündemlerinden birini oluşturmaktadır.
Türk Medeni Kanunu’na göre evliliğe ilişkin belirli şartlar ve engeller bulunmaktadır. Bunlar, yaş,
ayırt etme gücü ve fiil ehliyetidir. Buna göre yukarıda belirtilen yaştaki, doğruyu yanlışı ayırt edebilen ve fiil
ehliyeti itibariyle medeni hakların kullanılması anlamında tam ehliyetli olanlar (yani bizler) rahatça
evlenebilme hakkına sahiptir. Ehliyeti sınırlanmış olanlar ise yalnızca yasal temsilci izni ile evlilik akdi
yapabilmektedir. Tam ehliyetsizler ise ( Örn: akli dengesi olmayanlar) evlilik akdi yapamazlar.
Evlenme engelleri ise, 3. dereceye kadar yakın akrabalık, akıl hastalığı ve kişinin mevcut bir evliliğinin
bulunmasıdır. Bunun haricinde bekleme süresi ve bulaşıcı hastalık olmak üzere iki tane kesin olmayan engel
de bulunmaktadır.(Helvacı, 2014:155-156)
Evlilik şekli olarak; öncelikle çiftlerin birlikte yetkili evlendirme dairesine başvurmaları ile başlar, en
az iki şahit ve yetkili memur önünde nikâh kıyılarak resmi olarak tanımlanır. (Helvacı, 2014:158-159) Türk
Medeni Kanunu’na göre resmi nikâh dışındaki her türlü eğlence ve dini törenin herhangi bir geçerliliği
bulunmamaktadır.
Yöntem:
Amaç:
Bu araştırma üniversitelerin meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin evliliğe ilişkin
tutumlarının ve bakış açılarının ölçülmesi amacıyla yapılmıştır.
Bu bağlamda Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu örneğinde (Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Tapu ve Kadastro, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tarımsal İşletmecilik programları
dâhilinde) bir inceleme yapılmıştır.
Evren ve Örneklem:
Çalışmanın evrenini Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu
bağlamda Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin evliliğe bakış açıları ve evliliğe ilişkin
tutumlarının ölçülmesini belirlemek için tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 300 öğrenci çalışmanın
örneklemini oluşturmaktadır.
Veri toplama ve Analizi:
Çalışmada Bayoğlu ve Atlı tarafından geliştirilen Evlilik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek toplam
21 sorudan oluşmaktadır.
Ölçekte beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Beşli likert ölçeğinde; 1=Hiç Katılmıyorum,
2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum, olarak puanlanmıştır.
Puanların artması yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunu belirtirken, azalması ise bu düzeyin düşük
olduğunu göstermektedir.
Anket çalışmasından elde edilen verilerin analizi için SPSS ( Statistical Package For Social Sciences )
paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımına uyduğu varsayılarak istatistiksel analiz yöntemi
olarak frekans ve t- testi uygulanmıştır.
Bulgu ve Değerlendirmeler:
Cronbach Alfa Katsayıları ile İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler:
İstatistik tutum ölçeğine ilişkin elde edilen Cronbach Alfa Katsayısı değeri, ölçme aracının
homojenliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmekte olup, hesaplanan Cronbach Alfa Katsayısı 1’e yaklaştığı
derecede ölçme aracının tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu düşünülebilir. Buna göre;
0.00< ∂ <0,40 olduğu zaman ölçek güvenilir değildir.
0,41< ∂ <0,60 olduğu zaman ölçek düşük güvenirliktedir.
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0,61< ∂ <0,80 olduğu zaman ölçek orta dizeyde güvenilirdir.
0,81< ∂ < 1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir. (Yaşar, 2014:63)

Çalışmada Cronbach Alfa Katsayısı dikkate alınarak ilk değerlendirme sınav kaygısı ölçeğinin
Cronbach Alfa Katsayısı Tabloda 0,936 olduğu görülmektedir. Bu durum ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir
olduğunu göstermektedir.
Literatür Taraması:
Kullanılan ölçek, 2014 yılında Bayoğlu ve Atlı tarafından geliştirilmiştir. Birçok yazar tarafından
alıntılanmış olan bu ölçekte bilhassa alan yakınlığı dikkate alındığında; Karabacak ve Çiftçi’nin Atatürk
Üniversitesinde yaptıkları değerlendirmelerde +. Sınıf öğrencilerinin 2. Sınıf öğrencilerine nazaran evliliğe
daha olumlu bir bakış açısı sergiledikleri sonucuna ulaşmışlardır. (Karabacak ve Çiftçi, 2016: 25-43) Sungur
ve arkadaşları ise Düzce Üniversitesinde yapmış oldukları çalışmada X ve Y kuşaklarının evliliğe tutumlarını
incelemişler ve anlamlı bir fark bulamamışlardır. (Sungur vd., 2017:69-82)
Demografik Özelliklerle İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler
Çalışmada demografik değişkenler olarak ilk değerlendirme “Cinsiyet” üzerinden gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak ikinci değerlendirme “Bölüm” üzerinden gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak diğer bir değerlendirme “Ailenin Yaşadığı Yer” sorusu
üzerinden gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak diğer bir değerlendirme “Anne Eğitim” sorusu üzerinden
gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak diğer bir değerlendirme “Baba Eğitim” sorusu üzerinden
gösterilmektedir.

Hipotezler:
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•
•
•
•
•
•

Çalışmada şu hipotezler yer almaktadır.
H1: Cinsiyet değişkeni ile evliliğe bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
H2: Eğitim alınan bölüm değişkeni ile evliliğe bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
H3: Ailenin yaşadığı yer değişkeni ile evliliğe bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
H4: Anne eğitim durumu değişkeni ile evliliğe bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
H5: Baba eğitim durumu değişkeni ile evliliğe bakış açısı arasında bir ilişki vardır.

Bulgu ve Değerlendirmeler:
Sorulara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri aşağıda gösterilmiştir.

Anova ve T Testi Sonuçları:
•
‘Evlilik hayatta karşılaşılan sorunları birlikte çözmeyi sağlar’ sorusunda anlamlı farklılık
çıkmıştır. Buna göre Anne eğitim düzeyi konusunda, annesi ilkokul mezunu olanlar bu ibareye annesi lise
mezunu olanlara nazaran daha fazla katılmışlardır. Annesi ilkokul mezunu olanlar ibareye daha çok
katılırlarken, lise mezunu olanlar kararsız kalmışlardır. Bunun sebebi olarak, eğitim seviyesinin artması,
kadının işgücü piyasasına girmesi, özgüvenin yükselmesi, geleneksellikten uzaklaşması, daha çok ayaklarının
üzerinde, boşanmaya daha eğilimli olması gibi faktörler sayılabilir.
•
‘Evliliğin çiftler arasında sevgiyi arttırdığını düşünüyorum’ sorusunda anlamlı farklılık
çıkmıştır. Buna göre annesi ilkokul mezunu olanla lise mezunu olanlar arasında, ilkokul mezunu olanlar ile
lisans ve üstü mezunu olanlar arasında ‘Evliliğin çiftler arasındaki sevgiyi arttırdığını düşünüyorum’
ibaresinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca yine aynı soruda, annesi ortaokul mezunu olanla lise
mezunu olanlar arasında, ortaokul mezunu olanlar ile lisans ve üstü mezunu olanlar arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur. Yapılan analizde, annesi ilkokul mezunu olanların lise ve lisansüstü mezunu olanlara göre;
annesi ortaokul mezunu olanların da annesi lise, lisans ve lisansüstü mezun olanlara göre bu ibareye daha
yüksek oranda katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır.
•
‘Evlilik sağlıklı bir cinsel yaşam sağlar’ sorusunda anlamlı farklılık çıkmıştır. Buna göre annesi
okuryazar olmayanla lisans ve üstü mezunu olanlar arasında ‘Evlilik sağlıklı bir yaşam sağlar’ ibaresinde
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre, annesi lisans ve üstü mezunu olanların annesi okuryazar
olmayanlara oranla bu ibareye daha yüksek oranda katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır.
•
‘Evliliğin neslin devamı için gerekli olduğunu düşünüyorum’ sorusunda anlamlı farklılık
çıkmıştır. Bu teste göre babası ortaokul mezunu olanlar ve babası lise mezunu olanlar arasında ‘Evlilik neslin
devamı için gereklidir’ ibaresinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre, babası ortaokul mezunu
olanların lise mezunu olanlara göre bu ibareye daha yüksek oranda katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu
durumun nedeni olarak, eğitim seviyesi düştükçe geleneksel bakış açısının daha baskın olması olduğu
düşünülmektedir.

444

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

Sonuç:
•
Sonuç olarak denilebilir ki, çalışmanın ana hipotezlerinin hepsi olumlu olarak doğrulanmıştır.
Bu bağlamda öğrencilerin evliliğe karşı olumlu bir bakış açılarının bulunduğu, ve fakat bu bakış açıları
hususunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla evliliğe karşı olan bakış açılarının çok daha olumlu
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
•
Ayrıca yapılan T testi ve Anova testlerinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha
olumlu bir bakış açısına sahip olduğu gözlemlenmiştir.
•
Son olarak belirmek gerekir ki; yapılan testler sonucunda köy ve ilçe gibi küçük yerleşim
yerlerinde yaşayan öğrencilerin il de yaşayan öğrenciler oranla geleneksel bir bakış açısına sahip olduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır.
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(51)
Öğr. Gör. Şanser VURGUN486
ÜNİVERSİTELERDE ŞİDDETE KARŞI ALINAN ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ487
EVALUATION OF MEASURES AGAINST VIOLENCE IN UNIVERSITIES: CASE OF ADNAN
MENDERES UNIVERSITY ATÇA VOCATIONAL SCHOOL

ÖZ
Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kısaca; fiziksel güç ve iktidarın kasıtlı bir tehdit ya da
gerçeklik bir biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve
psikolojik zararlara yol açması ya da açma olasılığı bulunması olarak tanımlanmaktadır. Bilhassa kişilerin
karakterlerinin ve hayata bakış açılarının şekillendiği üniversite döneminde önemli bir rol ve algıya sahip olan
şiddetin ortaya çıkışı ya da çıkma ihtimali kadar şiddete karşı alınan önlemlerin de etkisinin önemliliği bu
çalışmaya ilham kaynağı olmuştur.
Bu çalışmada üniversitelerde şiddete karşı alınan önemlerin incelenmesi amacıyla iki bölümden oluşan
bir anket uygulanmaktadır. İlk bölümde demografik özellikleri ölçen bir ölçek kullanılırken ikinci bölümde
Meral Pehlivan tarafından geliştirilen “Şiddete Karşı Alınan Önlemler Öğrenci Ölçeği” kullanılmaktadır.
Ölçek toplamda 45 sorudan oluşmakta olup sorular 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçek
lise düzeyinde hazırlandığı için, soruların bir kısmının üniversite yaşamına ve üniversite öğrencilerine uygun
olmadığı görülmüştür. Bu sebeple uygun olmayan 14 soru çıkarılmış ve gerekli geçerlilik güvenilirlik testleri
gerçekleştirilerek ölçeğin son hali 31 soru ile ortaya çıkarılmıştır. Çalışma evrenini Adnan Menderes
Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin şiddete karşı
alınan önlemlere ilişkin bakış açıları incelenecek ve çalışmaya ilişkin sonuç ve önerilerin oluşturulması
sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Üniversite Öğrencileri, Meslek Yüksekokulu.

ABSTRACT
Violence, World Health Organization (WHO) briefly; physical power and power in the form of a
deliberate threat or reality in the form of a person exposed to injury as a result of injury, death and
psychological damage is defined as the possibility of opening or opening. This study inspired the importance
of the effects of measures against violence, such as the emergence of violence that had an important role and
perception in the university period in which the characters and their perspectives on life were shaped.
In this study, a two-part questionnaire is applied to examine the importance of violence against
universities. In the first part, a scale that measures demographic characteristics is used and in the second
part, Measures Against Violence Student Scale developed by Meral Pehlivan is used. The scale consists of 45
questions in total and the questions were prepared according to the 5-point Likert scale. As the prepared scale
was prepared at high school level, it was seen that some of the questions were not suitable for university life
and
university
students.
For
this
reason,
14
unsuitable
questions
were
taken and the validity reliability tests were performed and 31 questions were obtained. The study population
consists of Adnan Menderes University Atça Vocational School students. In this context, students' perspectives
on the measures taken against violence will be examined and results and suggestions related to the study will
be established.
Keywords: Violence, University Students, Vocational School.
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Giriş ve Teorik Kısım:
Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kısaca; fiziksel güç ve iktidarın kasıtlı bir tehdit ya da
gerçeklik bir biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve
psikolojik zararlara yol açması ya da açma olasılığı bulunması olarak tanımlanmaktadır.
(http://www5.who.int/violence_injury_prevention/download.cfm?id=0000000582)
Bilhassa kişilerin
karakterlerinin ve hayata bakış açılarının şekillendiği üniversite döneminde önemli bir rol ve algıya sahip olan
şiddetin ortaya çıkışı ya da çıkma ihtimali kadar şiddete karşı alınan önlemlerin de etkisinin önemliliği bu
çalışmaya ilham kaynağı olmuştur.
Şiddetin boyutlarını, nedenlerini ve çözümlerini daha derinlemesine incelemek adına uygulanışına
göre belirli birkaç başlık altında incelenmektedir. Bunlar: Fiziksel Şiddet, Psikolojik (Sözlü) Şiddet,
Ekonomik Şiddet ve Cinsel Şiddet olarak sayılabilir. (Polat, 2016:15-34)
Farklı mevzuatlarda şiddet türlerine ilişkin ihlal edilen hak türlerine göre farklı cezalar
verilebilmektedir. Örn: İş Kanunu, Ceza Kanunu vs.
Yöntem:
Amaç:
Bu araştırma üniversitelerin meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin şiddete ilişkin
tutumlarının ve bakış açılarının ölçülmesi amacıyla yapılmıştır.
Bu bağlamda Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu örneğinde( Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Tapu ve Kadastro, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tarımsal İşletmecilik programları
dâhilinde) bir inceleme yapılmıştır.
Evren ve Örneklem:
Çalışmanın evrenini Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu
bağlamda Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin şiddete ilişkin bakış açıları ve
tutumlarının ölçülmesini belirlemek için tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 301 öğrenci çalışmanın
örneklemini oluşturmaktadır.
Veri toplama ve Analizi:
Çalışmada Meral Pehlivan tarafından geliştirilen Şiddete Karşı Alının Önlemler Öğrenci Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek toplamda 45 sorudan oluşmakta olup sorular 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır.
Hazırlanan ölçek lise düzeyinde hazırlandığı için, soruların bir kısmının üniversite yaşamına ve üniversite
öğrencilerine uygun olmadığı görülmüştür. Bu sebeple uygun olmayan 15 soru çıkarılmış ve gerekli geçerlilik
güvenilirlik testleri gerçekleştirilerek ölçeğin son hali 30 soru ile ortaya çıkarılmıştır.
Ölçekte beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Beşli likert ölçeğinde; 1=Hiç Katılmıyorum,
2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum, olarak puanlanmıştır.
Puanların artması yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunu belirtirken, azalması ise bu düzeyin düşük
olduğunu göstermektedir.
Anket çalışmasından elde edilen verilerin analizi için SPSS ( Statistical Package For Social Sciences )
paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımına uyduğu varsayılarak istatistiksel analiz yöntemi
olarak frekans ve t- testi uygulanmıştır.
Bulgu ve Değerlendirmeler:
Cronbach Alfa Katsayıları ile İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler:
İstatistik tutum ölçeğine ilişkin elde edilen Cronbach Alfa Katsayısı değeri, ölçme aracının
homojenliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmekte olup, hesaplanan Cronbach Alfa Katsayısı 1’e yaklaştığı
derecede ölçme aracının tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu düşünülebilir. Buna göre;
0.00< ∂ <0,40 olduğu zaman ölçek güvenilir değildir.
0,41< ∂ <0,60 olduğu zaman ölçek düşük güvenirliktedir.
0,61< ∂ <0,80 olduğu zaman ölçek orta dizeyde güvenilirdir.
0,81< ∂ < 1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir. (Yaşar,2014:63)
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Çalışmada Cronbach Alfa Katsayısı dikkate alınarak ilk değerlendirme sınav kaygısı ölçeğinin
Cronbach Alfa Katsayısı Tabloda 0,941 olduğu görülmektedir. Bu durum ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir
olduğunu göstermektedir.
Literatür Taraması:
Kullanılan ölçek, 2008 yılında Meral Pehlivan tarafından geliştirilmiştir. Söz konusu ölçek İstanbul İli
Kadıköy İlçesi Liselerindeki okul İçi şiddet Algısı Ve Şiddete Karşı Alınan Önlemler İlişkisi adlı tezi için
geliştirilmiştir. Bu çalışmada bilhassa öğrenciler açısından ortaya çıkan sonuçlara göre; araştırmanın
gerçekleştirildiği okullarda üst düzeyde okul içi şiddet algılanmamaktadır. Ancak öğrencilere göre şiddetin
kesinlikle var olmadığını söylemek de mümkün değildir. Ayrıca öğrenciler okullarında sözel ve psikolojik
şiddet yaşandığını kabul etmişlerdir. (Pehlivan,2008:62)
Demografik Özelliklerle İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler:
Çalışmada demografik değişkenler olarak ilk değerlendirme “Cinsiyet” üzerinden gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak ikinci değerlendirme “Bölüm” üzerinden gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak diğer bir değerlendirme “Ailenin Yaşadığı Yer” sorusu
üzerinden gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak diğer bir değerlendirme “Anne Eğitim” sorusu üzerinden
gösterilmektedir.
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Çalışmada demografik değişkenler olarak diğer bir değerlendirme “Baba Eğitim” sorusu üzerinden
gösterilmektedir.

Hipotezler:
•
Çalışmada şu hipotezler yer almaktadır.
•
H1: Cinsiyet değişkeni ile üniversitede şiddete bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
•
H2: Eğitim alınan bölüm değişkeni ile üniversitede şiddete bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
•
H3: Ailenin yaşadığı yer değişkeni ile üniversitede şiddete bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
•
H4: Anne eğitim durumu değişkeni ile üniversitede şiddete bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
•
H5: Baba eğitim durumu değişkeni ile üniversitede şiddete bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
Bulgu ve Değerlendirmeler:
Sorulara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri aşağıda gösterilmiştir.
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T Testi Sonuçları:
İkili değişkenlerde kadın ve erkekler arasında evliliğe bakış açısından farklılık olup olmadığını bulmak
açısından t-testi yapılmıştır. Buna göre aşağıdaki sorularda sig (2-tailed) değeri 0,05’ten küçük çıkmıştır.
Yapılan test sonucuna göre;
•
-Okulumuzda kameralı güvenlik sistemi vardır. İbaresinde kadınların erkeklere oranla daha az
katıldığı görülmüştür.
•
Şiddet gösterenlere verilecek cezalar istisnasız uygulanır. İbaresinde kadınların erkeklere
oranla daha az katıldığı görülmüştür.
•
Okulda bir şiddet olayına maruz kaldığımda kime başvurmam gerektiğini biliyorum. İbaresinde
kadınların erkeklere oranla daha az katıldığı görülmüştür.
Anova Testi Sonuçları:

Bölümler arasında herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır.
•
Yaşanılan yer ile ilgili değişkende; Okula gelen yabancılar kolaylıkla ayırt edilebilir. İbaresinde
bir fark bulunmaktadır. Bu hususta köy de yaşayanların, il ve ilçe de yaşayanlara nazaran bu durumu daha
fazla önemsediği ve bu ibareye daha fazla oranda katıldığı görülmüştür.
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•
Yine aynı değişkende, Okulda öğrencilere yönelik, madde bağımlılığı hakkında eğitimler
düzenlenmektedir. İbaresinde de anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu bağlamda ilçede yaşayanlar bu ibareye
katılmazken köy ve il de yaşayanlar ise kararsız kalmaktadır.
•
Anne eğitim durumu değişkeninde, Okulda şiddet gösteren öğrencilere verilecek cezalara dair
kurallar vardır. Ve Bu kurallar herkesçe bilinmektedir ibarelerinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre,
annesi okuryazar olmayanlar, lisans ve üstü olanlara göre bu ibarelere daha yüksek oranda katılmaktadırlar.
•
Anne eğitim durumu değişkeninde, Okulda şiddet gösteren öğrencilere verilecek cezalara dair
kurallar vardır. Ve Bu kurallar herkesçe bilinmektedir ibarelerinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre,
annesi okuryazar olmayanlar, lisans ve üstü olanlara göre bu ibarelere daha yüksek oranda katılmaktadırlar.
Sonuç:
•
Sonuç olarak denilebilir ki, hipotezlerin çoğu olumlu olarak doğrulanmıştır. Öğrencilerin okul
içindeki şiddete karşı bakış açıları genel olarak ortaya konmakla beraber kız öğrencilerin, küçük yerde
yaşayanların ve anne, babası okuryazar olmayanların diğerlerine nazaran bu konuda ibarelere daha az katıldığı
sonucuna varılmıştır.
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(52)
Öğr. Gör. Şanser VURGUN488
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN HUKUK EĞİTİMİ ve GEREKLİLİKLERİNE
DAİR BİR İNCELEME489
AN INVESTIGATION ON LEGAL EDUCATION and REQUIREMENTS PROVIDED IN
VOCATIONAL SCHOOLS

ÖZ
Hukuk eğitimi meslek yüksekokullarında; ders müfredatları arasında bulunan, bölümlerin kendi
alanlarına göre değişen zorunlu ve seçimlik dersler dâhilinde geniş bir yelpaze halinde öğrencilere
sunulmaktadır. Yüksekokul eğitiminin ilk yılında hukuki kavramlar ve hukuki yorumlama süreci ile ilgili
bilgiler içeren dersler verilmekte, eğitimin son yılında ise programların özelliğine göre daha çok iş hayatına
yönelik olan dersler verilerek eğitim pekiştirilmektedir. Bu bildirimde özellikle verilen derslerin kısaca içeriği,
derslerin öğretilme gereklilikleri ve öğrencilerin kazanımları üzerinde durmaya çalışacağım.
Anahtar Kelimeler: Hukuk, gereklilik, eğitim, meslek yüksekokulları.
JEL Kodu: K49.

ABSTRACT
I In vocational schools of law education; The curriculum is offered to students in a wide range of
compulsory and elective courses which vary according to their own fields. In the first year of the college
education, courses that contain information about legal concepts and the legal interpretation process are
given, and in the last year of the education, the courses are given to the business life according to the
characteristics of the programs. In this statement, I will try to briefly focus on the content of the courses given,
the requirements for teaching the courses and the achievements of the students.
Keywords: Law, Education, Suffıciently, Vocational School.
JEL Code: K49.
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Bu çalışma 1.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulan
“Meslek Yüksekokullarında Hukuk Eğitimi ve Gereklilikleri” isimli çalışmanın güncellenmiş halidir.
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1.GİRİŞ
Meslek Yüksekokulları ülkemiz eğitim-öğretim süreci içerisinde çok önemli bir yere ve
azımsanmayacak bir öğrenci sayısına sahiptir. Bölümler bakımından farklılaşmakla beraber hem bir teknik
eğitim süreci, hem de aynı zamanda lisans eğitimi için de bir nevi geçiş süreci olarak da sistemimizde yer
almaktadır. Fakat asıl anlam ve önemi dâhilinde bakıldığında ise meslek yüksekokulları; teknik eğitim ve
önemi açısından bir memleket meselesi olarak belleklerimizde yer almaktadır.
Meslek yüksekokullarımız gerek Yükseköğretim Kurumu, gerekse açılan bölümler ile birlikte
gelişmeye devam etmektedir. Fakat bu sürecin gelişim ve değişimini; çağın gerekleri, küreselleşen dünya
düzeni ve iş dünyasının pratik ihtiyaçları doğrultusunda sağlamamız gerekmektedir. Bu konuda en büyük ödev
ise bizlere düşmektedir. Bu bildirimde ana konum olan “Hukuk Eğitiminin Gerekleri” ni, öğrencilere
kazandırdıklarını ve amaçlarını belirli maddeler dâhilinde ve temel bazı bölümler açısından görevli
bulunduğum Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu örneğini temel alarak açıklamaya
çalışacağım.
2.Eğitim olgusu ve Hukuk Eğitimi
Eğitim sözcüğü köken itibariyle incelendiğinde; İngilizce ’deki terimsel karşılığı “education” dır. Bu
sözcük Latince bir kelime olan “educere” den türemiştir ve “kaldırmak, çıkarmak, ileri koymak” anlamına
gelmektedir. Bu daha çok “kişiye belli bir vasfın kazandırılması değil de onda var olanları ortaya çıkartmak,
kişinin kendi var oluşunu gerçekleştirmesini sağlamak” anlamına gelmektedir. Sözcüğün Almanca ’da yer
alan karşılıği ise “Erziehung” dur. Bu sözcük ise eski Almancadaki “Herausziehen” anlamına gelen “İrziohan”
sözcüğünden türemiştir ve “çekip çıkartmak, içindekini açığa çıkartmak” anlamındadır. Aynı terimin karşılığı
olarak dilimizde kullanılan sözcük olan “Eğitim” ise, “eğ” kökünden türemiştir. Bu daha çok “eğmek, bükmek
ve istenilen şekle sokmak” şeklinde bir anlamı ifade etmektedir.490
Hukuk eğitimi ise meslek yüksekokullarında; ders müfredatları arasında bulunan, bölümlerin kendi
alanlarına göre değişen, zorunlu ve seçimlik dersler dâhilinde geniş bir yelpaze halinde öğrencilere
sunulmakta olan ve fakat asıl amacı bireyin eğitimini aldığı mesleğe ilişkin hukuki bir bakış açısının
kazandırılması olan eğitim biçimidir. Kimi bölümler dışında öğrencilerin ekseriyetle ilgi alanlarının dışında
kalan hukuki dersler; öğrencilere, hem farklı bir bakış açısı kazandırmak, hem de iş hayatları içerisinde
karşılaşabilecekleri sorunların çözümü ve yorumu açısından yardımcı olmak gibi temel davranışlar
kazandırmaktadır.
3.Hukuk eğitimi neden gereklidir?
Hukuk eğitimi; öğrencilere öncelikle hukuki bir bakış açısı kazandırır. Bunun yanı sıra ise, gerek okul
hayatı, gerekse pratik iş hayatları boyunca karşılaşmış oldukları ve/veya olacakları olay ve deneyimlerde hem
hukuki bir yorum kabiliyeti, hem haklarını bilmenin ortaya çıkardığı özgüvenli birey ve çalışanlar olma, hem
de yaptıkları her işte yasaların gerektirdiği dikkat ve ehemmiyeti göz önünde bulundurarak iş yapmak gibi
özellikler kazandırır.
3.1.Okullarda gösterilen temel hukuki dersler nelerdir?
Ülkemizde bulunan meslek yüksekokulları içerisinde hemen hemen her bölümde öğrencilere belirli
hukuki dersler zorunlu ya da seçmeli olarak sunulmaktadır. Temel zorunlu dersler bilindiği üzere; Temel
hukuk (hukuk başlangıcı, temel hukuk bilgileri, hukukun temel kavramları gibi adlar halinde de
okutulmaktadır), Medeni Hukuk, İş ve Sosyal Güvelik hukuku ve Ticaret Hukuku olup, bölüm özelliklerine
göre Borçlar Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku gibi dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Seçmeli
derslere bakıldığında ise; Kıymetli Evrak Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, İşçi Sağlığı Hukuku gibi
dersler program dâhillerinde bulunmaktadır. Programların türü ve içeriğine göre verilen derslerde de elbette
ki değişiklikler bulunabilmektedir.

Yayla, Ahmet, Eğitim kavramının etik açıdan analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:II, Sayı:I,
Haziran 2005
490
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3.2.Derslerin programlara ve eğitim sistemine katkıları nelerdir? (Öğretim elemanları ve ders
ilişkisi bağlamında ele alınmıştır.)
İsmen değinmiş olduğum dersler bölümlere göre farklılaşmakla beraber, her biri programların özellik
ve amaçlarına göre değişmektedir. Günümüz eğitim sistemi ile düşünüldüğünde verilen dersler “bir memleket
meselesi” olarak adlandırılan meslek liselerinin devamı niteliğinde bulunan meslek yüksekokullarında gereği
gibi anlatılıp işlendiğinde yararlı olabilecek yapıya sahiptir. Çünkü her bir ders, bölüm ile ilişkilendirildiği
zaman kişilere kazanımı maksimum noktada olabilmektedir. Bugün bir “Yerel Yönetimler” programının
amacını ele aldığımızda Anayasa hukuku, İdare hukuku gibi derslerin temel kavramlarını, anlayış ve yapısını
bilmeyen bir öğrencinin mesleki yaşamında ne kadar yetkin olabileceği gerçekten merak konusudur. Ya da
bir “Tapu ve Kadastro” programı örneklendiğinde, içeriğinde Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Miras Hukuku
gibi derslerin bulunmadığı bir müfredatın ne derece etkin olduğu büyük bir sorunsal olarak karşımıza
çıkacaktır. Fakat burada üzerinde durulması gereken asıl nokta ise; ülkemiz eğitim sistemi, meslek
yüksekokullarında bu eğitimlerin gereği gibi verilip verilmediği ya da hangi eğitsel donanıma sahip kişilerin
bu konuda yetkin kılındığıdır.
Ülkemizde meslek yüksekokullarında yer alan programların birçoğu bölüm açma aşamasında ne
yazıktır ki “basmakalıp” olarak tabir edilen ve birbirinden “esinlenerek” ortaya çıkan ders programları ve
müfredatlar halinde hazırlanmaktadır. Bu durumun sonucu olarak da her program kendi amacından çok,
“yapılmış olan” ile ilgilenmek durumunda kalmaktadır. İş böyle olunca da yapılan yanlışlar bir yumak
biçiminde hüküm sürerek büyümektedir.
Eğitimcilerin genel yapısına baktığımızda ise; hala birçok okulda; “hukuk fakültesi mezunu dahi
olmayan”, sadece kitabi bilgilerle, sırf ders vermiş olmak için, belki de sırf daha fazla “ek ders ücreti”
alabilmek için, “nasılsa anlamazlar, ne işlerine yarayacak? Bu bilgiyi nerede kullanacaklar?” şeklinde bir
yargıya sahip olan kişilerin meslek yüksekokullarında hukuk eğitimine ilişkin dersler verdiği bilinmektedir.
Hepimiz biliyoruz ki; meslek yüksekokullarında yeni bir bölümün açılması için, sadece ilgili bölüme
yakın, kendi alanlarında yüksek lisans yapmış olan birkaç akademisyene sahip olmak yetmektedir. Fakat işin
pratiğine baktığımızda ise özellikle akademik kadroların dağılım ve uygulama safhasında -her ne sebeple
olursa olsun- hukuk fakültesi ile uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin kadrolara alındığını, ya da hukuk
fakültesine yakın olan fakültelerden (tercihen iktisadi ve idari bilimler fakültesi) kişilerin bu derslerin
eğitimini vermek için (ya da başka bir deyişle verebileceklerine inanıldığı(!) için) kadrolara dâhil edildiğini
hepimiz biliyoruz. Hatta belki çevremizde görüyoruz. Veyahut hâlihazırda bu durumu yaşıyoruz. Fakat ne
yazıktır ki; bu durumda sadece kendimizi kandırmakla kalmıyor, gencecik beyinlere kendi egolarımızı dikta
etmekten başka bir şey yapmış olmuyoruz.
Verilen eğitimlerin pratiğinde ise bu derslerde “yetersiz kalan” hocaların ya öğrenciler ile ders
yapmamalarına, ya ders yapsa dahi gereksiz, konu yığını sayılabilecek şekilde eğitim verdiklerine, ya da
kendilerinde olmayan bilgileri öğrencilere aktarmaya çalışıp tabiri caizse “bir verip üç almaya” çalıştıklarına
şahit oluyoruz.
Eğitim sürelerine baktığımızda ise; verilen dersler birçok bölümde hemen hemen bir yarıyıl dönemi
içinde verilmekte ve bu durum hukuki derslerin asıl amacına ve kitapların içeriğindeki konu fazlalığına ters
düşmektedir. Özellikle bu durum; iş ve sosyal güvenlik hukuku, borçlar hukuku, iletişim hukuku gibi temel
teknik derslerin yapısına ile örtüşmemektedir. Hal böyle olunca da bu sistemle öğrencilere aktarılan konular
konu yığını olmaktan öteye gidememektedir.
Dolayısıyla bu durumda yapılmış olan aslında; sadece “kredi doldurmaktan” ibaret bir anlayış ile
kendimizi, öğrencileri, aynı zamanda da öğrencilerin ailelerini kandırmak anlamına gelmektedir. Sonuçta ise
ne yazık ki hem eğitim sistemine, hem de ekonomik sisteme büyük darbeler indirmiş olmaktayız.
3.3.Okullarda eğitimi verilen hukuk dallarının çeşitliliği
Okullarımızda eğitimi verilen hukuk dalları tamamen programların kendi özelliklerince
oluşturulmakta olduğundan temel anlamda yeterlidir diyebiliriz. Fakat daha evrensel bir boyutta
düşünüldüğünde ( ki üniversitenin temel amacı kişilere iş kazandırmak değildir..) eğitimi verilen dalların daha
da artırılabileceği görüşündeyim. Özellikle küreselleşme ve yeni ihtiyaçlar konjonktüründe bakıldığında;
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bilhassa teknik alanlarda okuyan öğrencilerin hukuki dallardan mahrum kaldığı ya da bu alanlardan çok az
yararlandığı bilinmektedir. En azından temel hukuk, iş hukuku gibi alanlarla birlikte işçi sağlığı ve iş
güvenliği, ülkemiz açısından kamu sektöründe bir zorunluluk olan kamu personeli seçme sınavına yönelik
temel vatandaşlık dersi, temel ceza hukuku dersleri gibi alanların, öğrencilerin kişilik gelişimi, iş yaşamı ve
sosyal hayatlarında çok büyük değişiklikler ve farkındalıklar yaratacağının kanaatindeyim.
4.Bir okul anatomisi olarak; Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu
Okulumuz Aydın ili, Atça Beldesinde 2008 - 2009 Egitim-Ögretim yılında hizmet vermeye başlamış
olup hali hazırda 4 program ile eğitime devam etmektedir. 491 Bu programlar halkla ilişkiler ve tanıtım,
tarımsal işletmecilik, tapu ve kadastro, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ’dır. Bu bölümlerde temel hukuki
dersler olarak; temel hukuk ( hukukun temel kavramları, temel hukuk bilgisi), iş ve sosyal güvenlik hukuku,
iletişim hukuku, Medeni hukuk (kişiler hukuku, Aile hukuku, Eşya hukuku, Miras hukuku) ve Tapu Mevzuatı
dersleri ile seçmeli olarak okutulan; Tarım Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (bölümler arası
farklılıklardan kaynaklanmaktadır.), Kıymetli Evrak Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku gibi hukuk
dallarında eğitim verilmektedir.
Bu derslerin eğitimini veren bir öğretim görevlisi olarak en büyük handikapım derslerin konu
yoğunluğunun mecburi fazlalığı ile yarıyıl da yer alan ders programlarının uyuşmayışıdır. Adı geçen derslerin
birçoğu hukuk fakültelerinde özellikle konular bakımından yıllık olarak okutulmakta olup, sadece öğrencilerin
pratikte işine yarayacak kısımlar anlatıldığında dahi öğrencilerde konu fazlalığı yaratmaktadır. Hukuki dersler
temel itibariyle ezbere yönelik dersler olarak bilinmekte, fakat şahsım adına uğraşım ders mantığını oturtmak
üzerine olmaktadır. Çünkü meslek yüksekokullarında yer alan öğrenciler; gerek eğitim seviyesi, gerek
hayattan beklentileri, gerek bireysel donanımları ele alındığında önemli olanın; pratikte kişinin işine yarar
kısımlar olduğu şahsım adına su götürmez bir gerçektir.
Şimdi sizlere okulumuzda bulunan programlarda eğitim gören bazı öğrencilerimizin bu konudaki
görüşlerini aktarmaya çalışacağım:
Samet Bilgili, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. Sınıf öğrencisi
Hukuk eğitimi denince aklıma bireylerin toplumsal açıdan hak ve özgürlüklerini tanımaları için
öğretici ve yol gösterici olguların tanımlanması geliyor. Bence her eğitim kurumunda önceden başlayarak
temel hukuk eğitimi verilmelidir. Böylece insanlar hak ve özgürlüklerini daha fazla öğrenip, hukuksuzluklar
karşısında daha sağlam durabilir, hakkını bilir ve savunacak duruma gelir. Fakat üniversitede aldığımız hukuk
bilgileri ne yazık ki konular açısından yüzeysel tanımlara yer vermektedir. Hukuk, kişilerin toplumdaki yazısal
kuralları ve haklarını tanımalarında ilk ve büyük bir adımdır. Fakat bunlar sadece üniversite ile sınırlı
kalmayıp, kişinin verimli olduğu çağlarda mesela ortaokuldan itibaren müfredatlarda yer alırsa daha verimli
olacağına inanıyorum.
Mehmet Sadık Koca, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. Sınıf öğrencisi
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım bölümünün öğrencisi olarak hukuk derslerimin bölüm ile ilişkisinin
mesleki olarak eğitimin ne kadar ve ne denli önemli olduğunun; Temel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
ve İletişim Hukuku’nun farklı bakış açılarıyla sosyal bilimler derslerimizin temelini oluşturduğunun
inancındayım. Bölümümüz içerisinde bizlere gösterilen hukuk derslerimizin zincirleme olmasının ve
birbirlerinin tamamlayıcısı rolü üstlenmesinden dolayı bir negatif düşüncem bulunmamaktadır.
Ferman Demir, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2. Sınıf öğrencisi
Üniversitede görmüş olduğum hukuk dersleri, kendi adıma söylemem gerekirse; gerek iş hayatı,
gerekse sosyal yaşam açısından çok gerekli derslerdi. Fakat tabii ki içeriklerinin daha iyi belirlenmesi
gerektiğini düşünüyorum. Özellikle görmüş olduğumuz bazı derslerin de seçmeli değil, zorunlu olarak
okutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aldığımız derslerin hem kamuda hem de özel sektörde işe
yarayacağını düşünüyorum.
Merve Ramazan, Tapu ve Kadastro 1. Sınıf Öğrencisi
Hukuk sayesinde adil, mantıklı, hakka ve hukuka saygılı davranışlarda bulunma alışkanlığı kazandık.
Konularla ilgili, Türk Medeni Kanunumuzda geçen gerekli bilgilerden ve hükümlerden faydalanma becerisi
491
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edindik. Kendimize geleceğimiz için bir alt yapı oluşturduk. İlerde meslek hayatımızda ve toplumla olan
ilişkilerimizde karşılaştığımız güçlükleri kanuni yollardan çözebilme alışkanlığı kazandık. Ayrıca
Hocalarımız sayesinde de hayatımızın nerdeyse her alanında donanımlı ve aktif bir bilgiye sahip olduk.
5.Öneriler
Açıklamaya çalıştığımız olgular bağlamında çözüm önerilerim şunlardır;
Meslek yüksekokulu programları açılırken ders programlarının hazırlanması aşamasında
basmakalıp programlardan kaçınılmalı, verilen eğitimin özelliğine göre hukuki dersler programa
konulmalıdır.
Meslek yüksekokullarında eğitim verecek olan personelin seçiminde tıpkı bir fakülteye öğretim
elemanı seçermişçesine özen gösterilmelidir.
Verilen dersler konusunda, alanında yetkin öğretim elemanlarınca verilmeli, hiçbir ders ve
zaman dilimini hiç kimsenin gelişigüzel harcama lüksünün olmadığı ilke edinilmelidir.
Öğretim elemanları ders müfredatını belirlerken angaryada kaçınarak öğrencilerin özellikle
pratikte işlerine yarayacak konular üzerinde durmalı.
Eğitim programlarının konu ve amacına yönelik olarak eğitim sistemi içerisinde uygulanan
sınavlar taranarak öğrencilerin bu konuda kendilerini geliştirmeleri açısından konu seçimi bu minvalde
değerlendirilmeli.
Meslek yüksekokullarındaki eğitimin kısalığı temel alınarak mümkünse temel dersler en az 2
yarıyıla yayılarak eğitim sürdürülmeli
Meslek yüksekokullarında verilen derslerin çeşitliliği artırılmalıdır.
6.SONUÇ
Meslek yüksekokullarının ülkemizdeki “teknik orta öğretim” eğitiminin bir üst mertebesi gibi
görülüp, aslen ara eleman ihtiyacını karşılamak amacını taşıdığı bir gerçektir. Fakat bu yolda bizlerin yapması
gereken ise bu eğitimin kalitesini arttırarak, bireylerin meslekleri ile ilgili olarak farkındalıklarını en üst
düzeye çıkarmak ve alanında gerekli her türlü donanıma sahip kişiler yetiştirmektir.
Yazımda açıklamaya çalıştığım tüm aksaklıklar kişisel gözlemime ve literatür taramam sonucu
elde etmiş olduğum bilgilere dayanmakta olup, öne sürdüğüm önerilerin uygulanmasının eğitimin pozitif
yönde etkilenmesi açısından yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu konuda bizlere düşen ilk ödev; akademik
birikimimizi en üst düzey ve anlayışta tutarak değerli gençlerin yolunu aydınlatmak olmalıdır. Unutmamalıyız
ki; biz ne kadar işimizde iyi isek onlar da o kadar iyi öğrenebilir ve eğitilebilirler. Gençlerimize
kazandırdığımız her olumlu davranış aslında ülkemize ve kendimize kazandırılmış sayılır. Bizler gençlere
hoca olmanın yanı sıra aynı zamanda onların örnek aldığı kişiler, rol modelleri olmalı, olabilmeliyiz. Bu
bakımdan idealimizdeki hoca profili ne ise, bunu onlara yansıtmalı ve onları dolayısıyla da geleceğimizi en
iyi şekilde oluşturmaya çalışmalıyız.
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(53)
Öğr. Gör. Şanser VURGUN492
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIĞA KARŞI TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ493
MEASUREMENT OF UNIVERSITY STUDENTS 'ATTITUDES AGAINST CYBER BULLYING: THE
CASE OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY ATÇA VOCATIONAL SCHOOL

ÖZ
İletişim; hem bir olgu, hem de bir ihtiyaç olarak son yıllarda hayatımızı tümüyle etkileyen en önemli
faktörlerin başında gelmektedir. Bilhassa çağımız gençleri arasında yaygın olan internet kullanımı, siber
zorbalık kavramını da beraberinde getirmektedir. Siber zorbalık (cyberbullying) kısaca, kişilerin sosyal ağları
ya da internete ait mecraları kullanarak bir başkasını rahatsız etmesi olarak tanımlanabilir.Bu çalışmada
üniversite öğrencilerinin siber zorbalığa karşı olan tutumlarının incelenmesi iki bölümden oluşan anket
uygulanmaktadır. İlk bölümde demografik özellikleri ölçen bir ölçek kullanılırken ikinci bölümde Arıcak,
Kınay ve Tanrıkulu tarafından geliştirilen “Siber Zorbalık Ölçeği” kullanılmaktadır. Ölçek 24 sorudan
oluşmakta olup sorular 4’lü likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Çalışma evrenini Adnan Menderes Üniversitesi
Atça Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin siber zorbalık kavramına
ilişkin bakış açıları incelenecek ve çalışmaya ilişkin sonuç ve önerilerin oluşturulması sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Siber Zorbalık, Üniversite Öğrencileri.

ABSTRACT
Contact; As both a case and a need, it is one of the most important factors affecting our lives in recent
years. In particular, the use of the Internet among the youth of our age, brings with it the concept of cyber
bullying. In short, cyberbullying can be defined as the use of social networks or Internet channels to disturb
one another. In this study, a two-part questionnaire is applied to examine the attitudes of university students
towards cyber bullying. In the first part, a scale that measures demographic characteristics is used and in the
second part, ikinci Cyber Bullying Scale ıc developed by Arıcak, Kınay and Tanrıkulu is used. The scale
consists of 24 questions and the questions were prepared according to the 4-point Likert scale. The study
population consists of Adnan Menderes University Atça Vocational School students. In this context, students'
perspectives on the concept of cyber bullying will be examined and results and suggestions will be provided.
Keywords: Communication, Cyber Bullying, University Students.
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GİRİŞ ve TEORİK KISIM:
İletişim; hem bir olgu, hem de bir ihtiyaç olarak son yıllarda hayatımızı tümüyle etkileyen en önemli
faktörlerin başında gelmektedir. Bilhassa çağımız gençleri arasında yaygın olan internet kullanımı, siber
zorbalık kavramını da beraberinde getirmektedir. Siber zorbalık (cyberbullying) kısaca, kişilerin sosyal ağları
ya da internete ait mecraları kullanarak bir başkasını rahatsız etmesi olarak tanımlanabilir.(
https://siberzorbalik.org/siber-zorbalik-nedir/)
Bu durum hem kişinin sosyal hayattaki etkileşimlerini, hem de hukuki anlamdaki etkileşimini
etkilemektedir. Bu durum sosyal hayatta kendini farklı gösterme, ifade etme, tanıtma gibi bir amaca hizmet
ederken, cezai anlamda bir suça da gidebilen bir yönü bulunmaktadır. Bilhassa kişilerin izinsizce
görüntülerinin alınması, yayınlanması ya da suç teşkil eden (hakaret içeren vs) içeriklere sahip olması buna
örnek olarak gösterilebilir.(Türk Ceza Kanunu md 125, Md 134, Md 226, ve sair maddeler)
Yöntem:
Amaç:
Bu araştırma üniversitelerin meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin siber zorbalığa ilişkin
tutumlarının ve bakış açılarının ölçülmesi amacıyla yapılmıştır.
Bu bağlamda Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu örneğinde bir inceleme
yapılmıştır.
Evren ve Örneklem:
Çalışmanın evrenini Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu
bağlamda Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin ( Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Tapu ve
Kadastro, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tarımsal İşletmecilik programları dahilinde) siber zorbalığa
ilişkin tutumlarının ölçülmesini belirlemek için tesadüfî örneklem yoluyla seçilmiş 301 öğrenci çalışmanın
örneklemini oluşturmaktadır.
Veri toplama ve Analizi:
Çalışmada Tanrıkulu, Kınay ve Arıcak tarafından geliştirilen Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek toplam 24 sorudan oluşmaktadır.
Ölçekte beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Beşli likert ölçeğinde; 1=Hiç Katılmıyorum,
2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum, olarak puanlanmıştır.
Puanların artması yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunu belirtirken, azalması ise bu düzeyin düşük
olduğunu göstermektedir.
Anket çalışmasından elde edilen verilerin analizi için SPSS ( Statistical Package For Social Sciences )
paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımına uyduğu varsayılarak istatistiksel analiz yöntemi
olarak frekans ve t- testi uygulanmıştır.
Bulgu ve Değerlendirmeler:
Cronbach Alfa Katsayıları ile İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler:
İstatistik tutum ölçeğine ilişkin elde edilen Cronbach Alfa Katsayısı değeri, ölçme aracının
homojenliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmekte olup, hesaplanan Cronbach Alfa Katsayısı 1’e yaklaştığı
derecede ölçme aracının tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu düşünülebilir. Buna göre;
0.00< ∂ <0,40 olduğu zaman ölçek güvenilir değildir.
0,41< ∂ <0,60 olduğu zaman ölçek düşük güvenirliktedir.
0,61< ∂ <0,80 olduğu zaman ölçek orta dizeyde güvenilirdir.
0,81< ∂ < 1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir. (Yaşar,2014:63)
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Çalışmada Cronbach Alfa Katsayısı dikkate alınarak ilk değerlendirme sınav kaygısı ölçeğinin
Cronbach Alfa Katsayısı Tabloda 0,982 olduğu görülmektedir. Bu durum ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir
olduğunu göstermektedir.
Literatür Taraması:
Çalışmada Tanrıkulu, Kınay ve Arıcak tarafından geliştirilen Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği
kullanılmıştır. Söz konusu çalışmada ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılarak son hali ortaya
çıkarılmıştır. (Tanrıkulu vd., 2012:101-114) Ölçek daha sonra bir çok araştırmada da kullanılmıştır. Buna
göre; Gezgin ve Çuhadar tarafından Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri üzerinde
yapılan araştırmada, öğrencilerin siber zorbalığa ilişkin duyarlılık düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya
çıkarılmıştır. Ayrıca siber zorbalığa ilişkin duyarlılık düzeyi ile cinsiyet ve sosyal çevrede siber zorbalığa şahit
olma değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulgusu elde edilmiştir. (Gezgin ve
Çuhadar, 2012:92-104) Bir başka çalışma olan Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık Duyarlılıkları ve Siber
Zorbalık Duyarlılık Ölçeğinin Bazı Psikometrik Özellikleri isimli çalışmada ise, Uysal, Duman, Yazıcı ve
Şahin, yaptıkları araştırmada araştırma sonucunda öğretmen adaylarının siber zorbalık duyarlılıklarının
yüksek olduğu fakat cinsiyet ve bölüme göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmışlardır.
(Uysal vd., 2014:191-210)
Demografik Özelliklerle İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler
Çalışmada demografik değişkenler olarak ilk değerlendirme “Cinsiyet” üzerinden gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak ikinci değerlendirme “Bölüm” üzerinden gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak diğer bir değerlendirme “Ailenin Yaşadığı Yer” sorusu
üzerinden gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak diğer bir değerlendirme “Anne Eğitim” sorusu üzerinden
gösterilmektedir.

Çalışmada demografik değişkenler olarak diğer bir değerlendirme “Baba Eğitim” sorusu üzerinden
gösterilmektedir.

Hipotezler:
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•
-

Çalışmada şu hipotezler yer almaktadır.
H1: Cinsiyet değişkeni ile siber zorbalığa bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
H2: Eğitim alınan bölüm değişkeni ile siber zorbalığa bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
H3: Ailenin yaşadığı yer değişkeni ile siber zorbalığa bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
H4: Anne eğitim durumu değişkeni ile siber zorbalığa bakış açısı arasında bir ilişki vardır.
H5: Baba eğitim durumu değişkeni ile siber zorbalığa bakış açısı arasında bir ilişki vardır.

Bulgu ve Değerlendirmeler:
Sorulara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri aşağıda gösterilmiştir.

T Testi Sonuçları:
İkili değişkenlerde kadın ve erkekler arasında siber zorbalığa bakış açısından farklılıp olup olmadığını
bulmak açısından t-testi yapılmıştır. Buna göre ‘Telefonla başkalarını arayarak onları rahatsız ederim’
dışındaki tüm sorularda sig (2-tailed) değeri 0,05’ten küçük çıktığı için kadın ve erkekler arasında anlamlı
farklılık çıkmıştır.
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Bu soru dışındaki tüm ibarelere kadınlar hiç katılmazlarken, erkekler ibarelere görece daha fazla
katılmışlardır. Bu durumun sebebi olarak kadınların daha yasalara uygun olma eğilimiyle paralel görünme
niyetinde olmaları olduğu düşünülmektedir.
Anova Testi Sonuçları:

Bölümler bazında yapılan değerlendirmede; katılımcıların sorular bazında anlamlı bir şekilde
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için istatistiksel tekniklerden parametrik teknik olan tek yönlü varyans
Farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır.

‘internette başkalarının adını kullanarak e mail adresi alırım ve ‘Facebook, Twitter gibi
sitelerde başkalarının adını gizlice kullanarak hesap açarım’ sorusunda HİT ile TİS, TAK ile TİS ve BYP ile
TiS bölümleri arasında anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ibareye HİT, TAK ve BYP bölümü
öğrencileri katılmazlarken; TİS bölümünde okuyan öğrenciler katılmışlardır. Bunun sebebi olarak TİS
öğrencilerinin daha a-sosyal olması ve sosyalleşme adına her şeyi mubah gördükleri düşünülmektedir.

İnternette başkalarıyla ya da arkadaşlarıma hakaret içerikli mesaj atarım’ sorusunda TAK ve
BYP arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Bu ibareye, BYP katılmazken, TAPU öğrencileri daha fazla
katılmışlardır. Bu durumun sebebi olarak teknik bölümde okuyan tapu öğrencilerinin sosyal hayata oranla
sanal olarak daha özgüvenli oldukları düşünülmektedir.

Aile Yaşam Yeri Değişkeni dikkate Alındığında; bu değişken bazında,

İnternette başkaları ya da arkadaşlarımla ilgili gerçek olmayan söylentiler yayarım sorusunda
ilçede yaşayanlar ile il de yaşayanlar arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Bu ibareye ilde yaşayanlar daha çok
katılırken, ilçede yaşayanlar katılmadıklarını ifade etmişlerdir.

İnternette başkalarıyla ya da arkadaşlarıma hakaret içerikli mesaj atarım sorusunda ilde
yaşayanlar ile ilçede yaşayanlar arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Bu ibareye ilde yaşayanlar daha çok
katılırlarken, ilçede yaşayanlar katılmamışlardır.

İnternette başkaları ya da arkadaşlarımla alay ederim ibaresinde ilde yaşayanlar ile ilçede
yaşayanlar arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Bu ibareye de ilde yaşayanlar daha çok katılırlarken, ilçede
yaşayanlar katılmamışlardır. Bu durumun sebebi olarak ilçe yaşayanlar daha gelenekselci oldukları için sosyal
ilişkilerinde değerleri korudukları ve daha az saldırgan davrandıkları düşünülmektedir.

Anne Eğitim Değişkeni Dikkate Alındığında:

“İnternette başkaları ya da arkadaşlarımla ilgili onların hoşlanmayacağı haberler yayınlarım.”,
“İnternette başkaları ya da arkadaşlarımla ilgili gerçek olmayan söylentiler yayarım.”, “İnternette başkalarına
ya da arkadaşlarıma hoşlanmayacakları kötü isim ya da lakap takarım.”, “Cep telefonundan başka kişilerin
fotoğraflarını onların izni olmadan farklı kişilere gönderirim.” Sorularında anlamlı farklılık çıkmıştır. Bu
sorularda annesi okuryazar olmayanla, annesi lise mezunu olan kişiler arasında; annesi okuryazar olmayanlar
bu ibareye katılmazlarken, annesi lise mezunu olanlar bu ibareye katılmışlardır. Bunun nedeni olarak anne
eğitim seviyesi yükseldikçe çocuğun eğitimindeki geleneksel değerler azalmakta; çocuğun topluma karşı daha
kurallara aykırı şekilde davrandığı düşünülmektedir.

Baba Eğitim Değişkeni Dikkate Alındığında:

Baba eğitim seviyesi değişkeni bazında siber zorbalığa bakış açısında anlamlı bir farklılık
çıkmamıştır.
SONUÇ
•
Sonuç olarak denilebilir ki; siber zorbalığa ilişkin öğrencilerin algılarının genel
olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, bilhassa il ve ilçelerde yaşayan öğrencilerin
yaşayanlara görece daha fazla bu duruma meyilli oldukları saptanmıştır.
•
Kız ve erkek öğrenciler arasında herhangi bir fark bulunamamıştır.
•
Ayrıca babanın eğitim durumunun siber zorbalık hususunda etkisi olmadığı ortaya
anne eğitim durumunun ise yükseldikçe siber zorbalığa yatkınlığın arttığı ortaya çıkmıştır. Bu
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sebebinin de yükselen eğitim düzeyi ile beraber geleneksel aile düzeyinden uzaklaşmaktan ileri geldiği
düşünülmektedir.
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(54)
Prof. Dr. Muammer CENGİL494
LİSEDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ; ÇORUM ÖRNEĞİ
BURNOUT LEVELS OF HIGH SCHOOL TEACHERS; EXAMPLE OF CORUM

ÖZ
Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen tükenmişlik sendromu, ilk kez örgütsel stres üzerinde
çalışmaları olan Freudenberger tarafından tespit edilmiştir ve işe dönük duygusal tükenme, hizmet verilen
kişilere yönelik duyarsızlaşma ve başarı duygusundaki azalma olarak kendini gösteren bir durumdur. Ciddi
kronik rahatsızlıklara neden olabilecek tükenmişlikle ilgili birbirinden farklı pek çok tanımla karşılaşmak
mümkündür. Tükenmişliğe klinik psikoloji açısından bakan Freudenberger’in aksine Maslach ve arkadaşları
konuyu sosyal psikolojik açıdan ele almıştır. Çalışma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Çorum’da
bulunan liselerde görev yapan, araştırmaya gönüllü olarak katılan ve formları eksiksiz dolduran 84 öğretmen
katılmıştır. Çalışmada katılımcıların sosyodemografik bilgilerinin ve meslekleriyle ilgili genel görüşlerinin
öğrenilmesi için daha önceki çalışmalardan yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş kişisel bilgi
formu ve tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik Sendromu, Maslach, Lise, Öğretmen.

ABSTRACT
The burnout syndrome developed by Maslach and Jackson was first identified by Freudenberger, who
was working on organizational stress and manifests itself as motional exhaustion towards work,
depersonalization towards the people served and decrease in the sense of success. There are many different
definitions of burnout that can cause serious chronic illnesses. Unlike Freudenberger, who considers burnout
in terms of clinical psychology, Maslach et al. take the concept in terms of socio-psychology. The study
consisted of 84 teachers working in high schools in Çorum in the fall semester of 2019-2020 academic year,
who participated in the research voluntarily and filled out the forms completely. In the study, personal
information form developed by the researcher and Maslach Burnout Scale were used to measure the burnout
levels of the participants in order to learn the sociodemographic knowledge of them and general opinions
about their professions.
Keywords: Burnout Syndrome, Maslach, High School, Teacher.

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Çorum/TÜRKİYE; E-posta:
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GİRİŞ
Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen tükenmişlik sendromu (Maslach, Leiter, 1997, s.155), ilk
kez örgütsel stres üzerinde çalışmaları olan Freudenberger tarafından tespit edilmiştir ve işe dönük duygusal
tükenme, hizmet verilen kişilere yönelik duyarsızlaşma ve başarı duygusundaki azalma olarak kendini
gösteren bir durumdur (Freudenberger, 1980, s.159). Ciddi kronik rahatsızlıklara neden olabilecek
tükenmişlikle (Leiter, 2005, s.2) ilgili birbirinden farklı pek çok tanımla karşılaşmak mümkündür (Dworkin,
1987, s.25-26). Tükenmişliğe klinik psikoloji açısından bakan Freudenberger’in aksine Maslach ve arkadaşları
konuyu sosyal psikolojik açıdan ele almıştır (Gold ve Roth, 1993, s.32). Maslach ve Jackson fiziksel, duygusal
ve zihinsel bir sendrom olarak gördüğü tükenmişliği duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak
üzere üç boyutta ele almıştır (Maslach vd., 2001, s.397-422). Bu üç boyutu şu şekilde ifade edebiliriz; 1Duygusal Tükenme; Duygusal ve fiziksel bir yorgunluk olarak ortaya çıkar ve tükenmişliğin merkezinde yer
almaktadır. Güçsüzlük, yorgunluk, özgüven eksikliği, işe yönelik ilginin azalması ya da bitmesi şeklinde
izlenebilmektedir. 2-Duyarsızlaşma; Kişinin çalıştığı işle ilgili muhataplarına karşı kayıtsız kalması veya
olumsuz tutumlar geliştirmesi şeklinde ortaya çıkar. 3-Kişisel Başarı; Kişinin mesleki başarısıyla ilgili
olumsuz duygular hissetmesi (Maslach ve Pines, 1997, s.110-113).
Meslekleri gereği insanlarla yakın ilişki içinde olmak zorunda kalan kişilerde sıkça görülen bir problem
olması nedeniyle (Kim-Wan MO, 1991, s.3) öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri üzerinde etkili olan
hususların belirlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir ve bu çalışma bu yönüyle
literatüre katkı sunmayı amaçlayan bir çalışmadır. Nitekim öğretmenlerin tükenmişliği üzerinde en etkili olan
hususlardan birisinin öğrencilerin problemli davranışları olduğu ele alınmaktadır (Avcı ve Seferoğlu, 2011,
s.16-17). Hafif, orta şiddetli düzeyde görülen tükenmişlik durumunda ortaya çıkan tutum ve davranışlar kısa
süreli sinir, kaygı, alınganlık ve bitkinlik hissinden başlayarak depresyon, kronik ağrılar ve soğuk algınlığı,
yüksek tansiyon vb. fiziksel rahatsızlıklara kadar değişik semptomlar göstermektedir (Özgüven, 2003, s.239).
Yöntem:
Çalışmaya 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Çorum’da bulunan liselerde görev yapan,
araştırmaya gönüllü olarak katılan ve formları eksiksiz dolduran 84 öğretmen katılmıştır. Çalışmada
katılımcıların sosyodemografik bilgilerinin ve meslekleriyle ilgili genel görüşlerinin öğrenilmesi için daha
önceki çalışmalardan yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş kişisel bilgi formu ve tükenmişlik
düzeylerini ölçmek için Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Yaş, medeni
durum, çocuk sayısı, meslekteki kıdem yılı, eğitim durumu sorulmuştur. İkinci bölümde ise katılımcıların
meslekleriyle ilgili tutumlarını öğrenmek amacına yönelik olarak şu sorular sorulmuştur; mesleklerini sevme
durumları, mesleki yeterlilik durumları, başka bir kurumda çalışmak isteme ve isteniyorsa bunun nedeni ile
mesleklerini başka bir ilde yapmak isteme ve isteniyorsa bunun nedeni.
Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ): Çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslach (2001,
s.155) tarafından geliştirmiş ve Ergin (1992, s.144-155 ) tarafından Türkçe tercümesi ile birlikte geçerlilik ve
güvenilirliği yapılmıştır.
Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi için SPSS 10.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket
programı kullanıldı. Kişisel bilgi formunda yer alan bağımsız değişkenler ile Maslach Tükenmişlik
Ölçeğinden alınan puanların karşılaştırılması T-testi ve Kruskal Wallis testi kullanılarak yapılmıştır.
Anlamlılık düzeyi P<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular:
Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine ait bulgular Tablo 1’de görülmektedir. Buna göre
katılımcıların yaş durumuna göre dağılımı %26.1’i 30-39 yaş, %35.7’si 40-49 yaş, %38.2’si 50 ve üzeri yaş;
medeni durumlarına göre dağılımı %83.4’ü evli, %16.6’sı bekar; çocuk sayısına göre dağılımı %5.2’si
çocuksuz, %25,6’sı bir çocuklu, %50’si iki çocuklu, %15.4’ü üç çocuklu, %3.8’i dört çocuk sahibi; Meslekteki
kıdem yıllarına göre dağılımı %2.4’ü 0-5 yıl, %11.9’u 6-10 yıl, %7.2’si 11-15 yıl, %17.8’i 16-20 yıl ve %
60.7’si 20 ve üzeri yıl; eğitim durumuna göre dağılımı ise %85.8’i lisans, %13.0’ı yüksek lisans ve %1.2’si
doktora mezunu şeklindedir.
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Tablo-1 Katılımcıların Bazı Sosyodemografik Özellikleri
Sosyodemografik
Seçenekler
Özellikler
30-39
Yaş
40-49
50 ve üzeri
Evli
Medeni Durum
Bekar
0
Çocuk Sayısı
1
2
3
4
0-5
Meslekteki
6-10
Kıdem Yılı
11-15
16-20
20 ve üzeri
Eğitim Durumu

Lisans
Yüksek
Lisans

Sayı
(84)
22
30
32
70
14
4
20
39
12
3
2
10
6
15
51

%
100
26.1
35.7
38.2
83.4
16.6
5.2
25.6
50.0
15.4
3.8
2.4
11.9
7.2
17.8
60.7

72
11
1

85.8
13.0
1.2

Doktora
Katılımcıların meslekleriyle ilgili tutumlarını belirlemeye yönelik sormuş olduğumuz sorulara
verdikleri cevaplar ise Tablo 2’de görülmektedir. Katılımcıların “Mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz?”
sorusuna verdikleri cevaplar %78.6 evet, %17.8 kısmen, %3.6 ise hayır şeklinde olmuştur. “Mesleki yeterlilik
açısından kendinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplar ise %36.9’u tamamen
yeterli, %60.7’si yeterli, %2.4’ü ise kısmen yeterli şeklinde olmuştur. “Bir başka kurumda çalışmak ister
misiniz?” sorusuna verilen cevaplar ise %35.8 evet, %64.2 ise hayır şeklindedir. Başka bir kurumda çalışmak
isteyenlerin “Bir başka kurumda çalışmak istiyorsanız bunun nedeni nedir?” şeklindeki soruya verdikleri
cevaplar ise %36.6’sı “Mesleğimin maddi açıdan tatmin etmemesi”, %36.6’sı “Mesleğimin toplumda
saygınlığı olan bir meslek olmaması”, %26.8’i “Kurumun yapısından dolayı” şeklindedir. “Mesleğinizi başka
bir ilde yapmak ister misiniz” sorusuna evet diyenler başka bir şehirde çalışma nedeni olarak şunları ifade
etmiştir;
Bulunduğu yerden sıkılmak, başka yerleri gezip görme isteği (6)
Memleketim olmadığı için (5 kişi)
Çorum’un sosyal imkanlar açısından zayıf olması ve ikliminin soğukluğu (4)
Çorum’u sevmemek (1)
Maddi imkansızlık (1)
Branşından dolayı daha fazla imkânların olacağı bir şehri istemek (1)
Öğrenci velilerinden tanıdıkları olan öğretmen arkadaşlar nedeniyle uygulamada standardın
yakalanmasının zor olması (1)
9 kişi ise her hangi bir gerekçe belirtmemiştir.
Tablo 2- Katılımcıların Meslekleriyle İlgili Tutumları
Meslekleriyle İlgili Tutumları
Seçenekler
S
%
ayı
1
(
00
84)
Evet
6
7
Mesleğinizi
severek
mi
Hayır
6
8.6
yapıyorsunuz?
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Kısmen

3
1
.6
5

Mesleki yeterlilik açısından
kendinizi nasıl görüyorsunuz?

Bir başka kurumda çalışmak
ister misiniz?

Tamamen yeterli
Yeterli
Kısmen yeterli
Yetersiz

Evet
Hayır

1
1

0

4
Mesleğimin maddi açıdan
Başka bir kurumda çalışmak
tatmin etmemesi
1
istiyorsanız nedeni nedir?
Mesleğimin
toplumda
saygınlığı olan bir meslek olmaması
Mesleki açıdan kendimi 1
yeterli görmemem
Kurumun yapısından dolayı
Mesleğinizi başka
yapmak ister misiniz?

bir

ilde

Evet
Hayır

8
6

3
1

7.8
3
6.9
5
0.7
2
.4
3
5.8
5
4.2
1
6.6
1
6.6
8
6.8
2
3.4
5
6.6

3
6
2
3
6
3

3

2
3
6

Katılımcıların tükenmişlik düzeylerine ait bulgular ise Tablo 3’de yer almaktadır. Araştırmaya
katılanların Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin “Duygusal Tükenmişlik”, “Duyarsızlaşma” ve “Kişisel Başarı”
alt ölçeklerinden almış oldukları puanlara göre dağılımları şu şekildedir: “Duygusal Tükenmişlik” alt
ölçeğinden katılımcıların %75.0’ı düşük, %20.2’si orta, %4.8’i ise yüksek puan almıştır. “Duyarsızlaşma” alt
ölçeğinden katılımcıların %77.4’ü düşük, %17.8’i orta, %4.8’i ise yüksek puan almıştır. “Kişisel Başarı” alt
ölçeğinden ise katılımcıların %79.8’i düşük, %26.7’si orta, %3.5’i ise yüksek puan almıştır. Bu sonuçlar
katılımcıların üç alt boyutta da tükenmişlik seviyelerinin düşük olduğunu göstermektedir.
Tablo 3- Katılımcıların Tükenmişlik Düzeyleri
Duygusal
Duyarsızlaş
Kişisel
Tükenmişlik ma
Başarı
N
%
N
%
N %
75.0 65
77.4
67 79.8
Düşük 63
17
20.2 15
17.8
14 16.7
Orta
4.8
4
4.8
3
3.5
Yüksek 4
84
100 84
100
84 100
Topla
m
Araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni durumlarına göre tükenmişliklerini gösteren T Testi
sonuçları Tablo 4’de görülmektedir. Buna göre tükenmişlik ölçeğinin üç alt boyutu ile katılımcıların medeni
durumları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı görülmektedir (p > 0.05).
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Tablo 4- Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Tükenmişliğini Gösteren T Testi Sonuçları
Seçenekler N
X̅
S
sd
t
p
Evli
70
2,74
,845
156
5,333
,185
Duygusal
Bekar
14
3,05
1,238
Tükenmişlik
70
2,20
,616
156
,644
,079
Duyarsızlaşma Evli
Bekar
14
2,13
,846
70
3,51
,551
156
2,547
,119
Kişisel Başarı Evli
Bekar
14
3,73
,513
Tablo-5’de bağımsız değişkenler ile katılımcıların tükenmişlik seviyeleri arasında ilişki olup
olmadığını test etmek için kruskal wallis testi sonuçlarına baktığımızda; çocuk sayısı, meslekteki kıdem,
eğitim, mesleğini sevme, mesleki yeterlilik, başka bir kurumda çalışmak isteyip istememe ve mesleğini başka
bir kurumda yapmak isteyip istememe durumu ile tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı bir
ilişkiye rastlanılmamıştır (p > 0.05).
Tablo 5- Katılımcıların Diğer Bağımsız Değişkenler İle Tükenmişlik Alt Boyutları Kruskal
Wallis Testi Sonuçları
Bağımsız
Değişkenler
Çocuk Sayısı
Meslekteki Kıdem
Eğitim
Mesleğini Sevme
Mesleki Yeterlilik
Başka
Bir
Kurumda
Çalışmak İsteyip İstememe
Mesleğinizi Başka Bir İlde
Yapmak İsteyip İstememe

Duyarsızlaşma

Kişisel Başarı

Duygusal
Tükenmişlik
X2
D
4,764
4,467
4,300
1,605
3,316
2,903

,310
4
,746
2
,723
2
,761
2
,035
2
,979
2

,914
2,765
2,550
0,12
,328
6,442

,629
2
,426
3
,462
3
,985
1
,953
3
1,36
1

2,392
5,032
2,212
6,440
5,829
,335

,662
4
,169
2
,054
2
0,41
2
,128
3
,841
2

1,392

,495
2

,156

,863
1

,229

,887
2

S

p
X2

S

2
Xp

D

pS
D

Tartışma ve Sonuç:
Bu araştırmada çalışmaya katılan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri her üç alt boyutta da düşük
çıkmıştır. Bu durumun bir neticesi olarak da katılımcıların medeni durum, çocuk sayısı, meslekteki kıdem,
eğitim, mesleğini sevme, mesleki yeterlilik, başka bir kurumda çalışmak isteyip istememe ve mesleğini başka
bir kurumda yapmak isteyip istememe durumu ile tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı bir
ilişkiye rastlanılmamıştır. Literatürde bizim araştırmamızın sonuçlarına benzer sonuçlar elde edilen çalışmalar
olduğu gibi farklı sonuçlara ulaşılan çalışmalar da mevcuttur.
Literatürde mesleki tükenmişlik ile yaş arasındaki ilişkiyle ilgili olarak birbirinden farklı bulgular
tespit edilmiştir. Örneğin; Taycan ve arkadaşları (2006), Koruklu ve arkadaşları (2012), Ergin (1992),
Kocabıyık ve Çakıcı (2008), Otacıoğlu (2008), Torun (1995), Basım ve Şeşen (2006), Tümkaya (1996);
Babaoğlan (2007), Dolunay ve Piyal (2003), Ergin (1996), Sucuoğlu, Kuloğlu-Aksaz (1996); Avşaroğlu ve
arkadaşları (2005), Tuğrul ve Çelik (2002), Özben ve Argun (2003), Gündüz (2005), Naktiyok ve Karabey
(2005)’in çalışmalarında yaş ile mesleki tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki bulunurken; Merey ve
arkadaşlarının (2008), Oğuzberk ve Aydın (2008), Havle ve arkadaşlarının (2009) ve Şahin ve arkadaşlarının
(2008) çalışmalarında bizim çalışmamıza paralel bir şekilde anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Medeni durumla tükenmişlik arasında da literatürde birbirinden farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin;
Izgar (2001), Tuğrul ve Çelik (2002) , Ergin (1992) Oğuzberk ve Aydın’ın (2008), Maslach ve Jackson (1981),
Torun (1995), Örmen (1993), Taycan ve arkadaşlarının (2006), Kocabıyık ve Çakıcı’nın (2008), Tümkaya
(1996)’nın çalışmalarında medeni durum ile tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna
mukabil Baysal (2005), Babaoğlan (2007; 2006), Özmen (2001), Cemaloğlu ve Şahin, (2007), Havle ve
arkadaşlarının (2009), Tümkaya, (1997), Basım ve Şeşen (2006), Merey ve arkadaşları (2008) ve Gençay
(2007)’ın çalışmalarında ise bizim çalışmamıza paralel olarak medeni durum ile tükenmişlik arasında anlamlı
bir ilişkiye rastlanılmamıştır.
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Çocuk sahibi olma ile benlik saygısı arasındaki ilişkiye dair de literatürde birbirinden farklı sonuçlara
ulaşılmıştır. Örneğin; Taycan ve arkadaşları (2006) ve Babaoğlan (2007)’ın çalışmalarında anlamlı bir ilişki
bulunurken Öztabak (2018)’ın araştırmasında bizim araştırmaya benzer bir şekilde herhangi bir ilişkiye
rastlanılmamıştır.
Literatürde mesleki kıdem ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyle ilgili olarak da birbirinden farklı
sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin; Otacıoğlu (2008), Karlıdağ (2001), Girgin (1995), Babaoğlan (2007), Ergin
(1992), Basım ve Şeşen’in (2006), Torun (1995), Dolunay ve Piyal (2003) Taycan ve arkadaşlarının (2006),
Tümkaya (1996); Kocabıyık ve Çakıcı’nın (2008), Sucuoğlu, Kuloğlu-Aksaz (1996) Merey ve arkadaşlarının
(2008), Dolunay ve Piyal (2003), Tuğrul ve Çelik (2002), Avşaroğlu ve arkadaşlarının (2005) ve Gündüz
(2004)’ün çalışmalarında anlamlı bir ilişki bulunurken Havle ve arkadaşlarının (2009) çalışmalarında ise
bizim araştırmamızdaki bulgulara benzer bir şekilde herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır.
Tükenmişlik düzeyi ile eğitim seviyesi arasında da literatürde birbirinden farklı sonuçlara ulaşılmıştır.
Örneğin Kocabıyık ve Çakıcı’nın (2008) ve Basım ve Şeşen (2006)’in araştırmalarında iki değişken arasında
anlamlı bir ilişkiye rastlanırken; Şahin ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında ise anlamlı bir ilişkiye
rastlanılmamıştır.
Sonuç olarak literatürde tükenmişlik ile çeşitli değişkenler arasında farklı boyutlarda ilişki tespit
edilmiş olup gerek iş verimliliği gerekse bireyin ruh sağlığı açısından önemli olan bu konunun farklı örneklem
grupları üzerinde araştırılarak literatüre katkı sunulması son derece önem arz etmektedir.
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Doç. Dr. Mehmet KÖK*; Yusuf YALÇIN**
DİKKAT TOPLAMA EĞİTİMİ PROGRAMININ ORTAOKUL 6, 7 VE 8. SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT TOPLAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF GATHERING ATTENTION EDUCATION PROGRAM ON IMPROVING
ATTENTION SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
ÖZ
Bu araştırmanın amacı, hazırlanan dikkat toplama eğitim programının 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin
dikkat toplama becerilerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 2012-2013 Eğitim öğretim
yılı Erzurum TOBB İlköğretim Okulu 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada tüm çalışma
grubuna ulaşılmıştır. İlk olarak, bu öğrencilerin tümüne Bourdon Dikkat Testi(BDT) uygulanmıştır. Testin
sonuçlarına göre belirlenmiş düşük ve orta dikkat düzeydeki 112 öğrenciden tesadüfi olarak seçilen 48 öğrenci
çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Daha sonra, öğrenciler raslantısal olarak deney ve kontrol gruplarına
atanmışlardır. Araştırma deneme modeli ile yapılmıştır. Araştırmada, ilköğretim okullarının 6,7 ve 8.sınıf
öğrencilerinin dikkat becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılandırılmış bir eğitim programı hazırlanmış ve
bu programın etkililiğini test etmeyi amaçlayan, deney-kontrol gruplu, ön test-son test ölçümlü deneysel bir
desen kullanılmıştır. Bu desene göre, araştırmanın bağımsız değişkeni, sadece deney grubuna uygulanan
dikkat toplama eğitimi programıdır. Bağımlı değişkeni ise, öğrencilerin dikkat toplama düzeyleridir.
Araştırmada ayrıca, öğrencilerin farklı cinsiyetlerde ve farklı sınıf düzeylerinde olmalarının, dikkat toplama
düzeyleri üzerinde ne tür bir etki oluşturduğuna bakılmıştır. Bu desen doğrultusunda, araştırmanın
başlangıcında deney ve kontrol grubundaki öğrencilere Bourdon Dikkat Testi Harf Formu(BDT) ön test olarak
uygulanmıştır. Daha sonra deney grubunda yer alan öğrencilere 13 oturumdan oluşan dikkat toplama eğitim
programı uygulanmıştır. Eğitim programının bitiminden hemen sonra hem deney hem de kontrol grubunda
yer alan öğrencilere BDT son test olarak uygulanarak grupların dikkat toplama düzeyleri arasında anlamlı bir
fark olup olmadığı test edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat, Seçici Dikkat, Dikkat toplama, Eğitim Programı.
ABSTRACT
The aim of this study is to analyse the effect of gathering attention education program on gathering
attention skills of 6th, 7th and 8th grade students. Target population of the study consist of the 6th, 7th and 8th
grade students of TOBB primary school in 2012-13 Education year. In the study, all the target population was
reached. First of all, Bourdon Attention Test was applied for all these students. 48 students, who were chosen
randomly among 112 low and medium level students who were decided according to the result of the test,
form the samples of the study. After that, the students were assigned randomly to testing and checking groups.
The study was completed by testing model. In the study, a structured education program was prepared for
improving the gathering attention skills of 6th, 7th and 8th grades students in secondary schools and an
experimental pattern, which has checking group and effectiveness of this program is used. According to this
pattern, the independent variable of this study is just the gathering attention education program which was
applied for the experiment group. And the dependent variable is the students gathering attention levels. In the
study, ıt was also watched that students different sexes and different grades create what kind of effect on their
gathering attention levels. In line with this pattern, in the beginning of the study, Bourdon Attention Testletter form was applied as a pretest.
Keywords: Attention, Selective Attention, Gathering Attention, Education Program
*Doç.Dr. mehmet.kok@alanya.edu.tr
** Rehber Öğretmen s_dadaş025@hotmail.com
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1.
GİRİŞ
Birey, çocukluğundan yaşlılığa kadar gelişen yaşam çizgisi üzerinde farklı gelişim dönemlerinden
geçer ve bu dönemler içerisinde birbiriyle aynı olmayan fizyolojik ve psikolojik bazı özellikler gösterir. Bu
bağlamda yaşam çizgisini dikkate alarak bireyin hayatını genel hatlarıyla; çocukluk, ergenlik/gençlik,
yetişkinlik ve yaşlılık gibi ana gelişim dönemlerine ayırarak incelemek mümkündür. Gelişim olarak çalışma
grubundaki öğrenciler 12-15 yaş dönemine denk gelmektedir. Bu yaş dönemi, gelişim dönemleri dikkate
alınırsa ergenlik dönemine rast gelmektedir.
Ergenlik dönemi insan gelişiminin başka hiçbir aşamasında böylesi büyük bir değişimin yaşanmadığı
bedenimizin, zihnimizin, yeteneklerimizin ve kişiler arası ilişkilerimizin değiştiği eşsiz bir o kadar da sancılı
bir dönemdir.
İlkokuldan ortaokula geçiş dönemi olan bu dönemde, akademik cephede de yaşam belirgin şekilde
değişir. Çok daha fazla akademik vurgular, daha fazla ders, daha fazla öğretmen, sınavlar derken öğrencinin
performansının konusu daha fazla stres içermeye başlar. Öğrencinin akademik başarısını etkileyen bu kadar
çok değişimin içinde dikkat problemleri ortaya çıkabilmektedir. Duygusal, sosyal ve bilişsel olarak birçok
değişimi yaşayan gencin hayatında arkadaşlık ilişkileri ağırlık kazanmaya başlar ve dikkatler sosyal hayata
yönelir. Bu yüzden de ders başarısında düşüş yaşanabilir(Peker, 1993).
Dikkat, etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Dikkati toplama
yeteneği, okulda başarılı olabilmek için gereklidir. Bu nedenle dikkatini yeterli derecede veremeyen
öğrencilerin öğrenme ve okulla ilgili sorunların olması kaçınılmazdır (Karaduman, 2004).
Okul başarısı için dikkat kavramı üzerinde önemle durulduğu görülmektedir. Öğrenci merkezli okul
sistemlerinde, öğrenciyi başarısızlığa götürecek tüm faktörler belirlenerek henüz ortaya çıkıp öğrenciyi
olumsuz şekilde etkilemeden gerekli önlemlerin alınması ve sorunun ortaya çıkma olasılığının en aza
indirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, bu sorunların öğrenciye vereceği olası zararların da önüne geçilmiş
olur. Bu açıdan, öğrenci başarısını ve dolaylı olarak da kişilik gelişimini etkileyen bir faktör olarak dikkat
konusunun önemi ön plana çıkmaktadır (Kaymak, 2003).
Dikkat ve odaklanma, yaşayan her birey için her an gerekli olan zihinsel bir fonksiyondur. Dikkat,
öğrenme açısından olmazsa olmaz bir göreve sahiptir. Bu görev beyine taşıması gereken bilgilerin toplanması
ve bu bilgilerin doğru bir şekilde taşınmasında gereklidir. Dikkatimizi verdiğimiz bilgiyi alırız ve
odaklandığımız sürece o bilgiyi zihnimize taşırız. Öğrenme süresi ve dikkat süresi birbiri ile bağlantılıdır.
Yani dikkatimizi verdiğimiz sürece zihnimizde algılamaya ve öğrenmeye devam ederiz. Dikkat yeterince
çalışmazsa bilgiler zihne ulaşamaz. Ne kadar iyi görürsek görelim gördüğümüz şeylere dikkatimizi vermezsek
zihinde algılamamız zayıf kalır. Bu durum özellikle öğrenciler için çok önemlidir.
Dikkati yoğunlaştırma öğrenciler açısından öğrenme için önkoşuldur. Öğrenci dikkatini
yoğunlaştırmaya öğretmen ya da anlattığı konu vasıtasıyla ulaşamazsa istenmeyen davranışlara
yönelebilecektir. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerin dikkatini toplamak için gerekli çabayı göstermesi
gerekir (Selçuk, 2000).
Önemli olmayan bilgiden, önemli olanı ayırt etmek ve önemli bilgi üzerinde odaklaşarak, öğrenme
görevini gerçekleştirmek, dikkatli öğrencinin özelliklerindendir. Öğrencinin dikkatini bir konu üzerinde
toplamadan çalışmaya direnmesi, boşuna zaman yitirmekten başka bir şey değildir, çünkü dikkat olmadan
öğrenme de olmaz. Bu tür çalışma anlayışı verimli olmadığı gibi, aynı zamanda öğrencide ders çalışmaya
karşı genel bir isteksizlik, ilgisizlik, hoşnutsuzluk ve bıkkınlık duygusunun ortaya çıkmasına da neden olur
(Uluğ, 1991).
Dikkat toplama; algı, bellek, güdülenme ve ben’in geliştirilmesi ile ve bu konuda yapılacak düzenli bir
eğitimle sağlanabilir. Yani, dikkatin bir konu üzerinde toplanması öğretilebilir ve var olan kapasite
geliştirilebilir (Özdoğan, 1999).
Dikkat toplama bozuklukları genellikle çocukların ilköğretime başladığı yıllara kadar fark edilmez ya
da göz ardı edilir. İlköğretimin 4. ve 5. yıllarında ise daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Okula başladıktan
sonraki dönemde çocuğun bir konu üzerinde dikkatini toplaması istenir. Bir süre yerinde oturması ve dersi
dinlemesi beklenir(Özdoğan,1999).
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Bu dönemde anlaşılmaya başlayan dikkat sorunları genellikle şöyle ifade edilir; “sanki aklı hep başka
yerlerde, aşırı dalgın, hayal dünyasına dalıp gidiyor, kendisine bir şey söylendiğinde sanki dinlemiyormuş gibi
görünüyor, beş dakikalık işi üç saatte yapıyor” (Ercan ve Aydın 1999).
Dikkat ve dikkat toplama becerisinin okul yıllarının her döneminde büyük bir öneme sahip olduğunu
ve bu nedenle okul yıllarının başında dikkat toplama becerisinin geliştirilmesine özel bir önemin verilmesi
gerektiğini vurgulayan Ettrich (1998) ve Borchert (1998), böylece ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek
eğitsel problemlerin de engellenmiş olacağını savunmaktadırlar. Barchmann ve Kinze (1991), dikkat toplama
becerisini geliştirmenin her öğrencinin başarabileceği bir şey olduğunu ve eğitimsel, terapiye dönük
müdahalelerle dikkat toplama problemlerinde düzelmeler olabileceğini belirtmişlerdir. Dietrich (1984) de, bu
görüşlere katılmakta, ayrıca, öğrencilerin dikkat toplama becerilerinin geliştirilmesinin öğretmenin bir görevi
olduğunu ve bu görevin onun eğitimsel ve öğretimsel faaliyetlerini temelini oluşturduğunu ifade
etmektedir(Kaymak,2003).
Dikkat ile ilgili yetersizlikler zamanında aşılmaz ise akademik başarısızlık ve bununla birlikte
akademik önyargılar oluşabilir. Günümüzde dikkatin öğrenme için önemli bir kavram olduğu kabul edilmekte
ve dikkatin nasıl geliştirebileceğine ilişkin araştırmalar yapılmaktadır. Ancak literatür incelendiğinde bu
çalışmaların ilkokuldaki öğrenciler üzerine yapılan araştırmalar ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu(DEHB) olan öğrenciler ile sınırlı olduğu görülmektedir. Dikkat öğrenme için ilk basamak olması
açısından önemlidir. Bu nedenle ‘dikkat’ kavramı sadece ‘dikkat eksikliği’ bağlamında incelenerek, dikkat
eksikliği yaşayan bireyler üzerinde yapılacak çalışmalarla sınırlandırılmamalıdır. Dikkat düzeyi normal olan
bireylerde de dikkatlerini daha da geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Dikkat düzeyi artırıldığında
öğrenmenin kalitesi de artar, bilgi ‘dikkat edilerek’ daha iyi öğrenildiğinden bozulma ve unutmaya karşı daha
dirençli olur ve öğrenme için ayrılan zaman etkin kullanılabilir. Oysa birçok öğrencinin bir malzemeyi
öğrenirken neye dikkat edip neye dikkat etmemeleri gerektiği konusunda karar verememeleri, dikkati
yoğunlaştırma ve sürdürme konusunda etkili stratejilere sahip olmamaları, o öğrencilere öğrenme konusunda
sınırlılıklar yaşatmaktadır. Birçok ebeveyn ve öğretmenin öğrencilerinin aslında çok zeki olduğunu ama
dikkatini yeterince veremediği, dikkat edemediği, bu nedenle kapasitesinin altında performans gösterdiğine
ilişkin söylemleri günümüzde oldukça sık rastlanılan bir husustur. Birçok öğrenci psikiyatr ve psikologlara bu
nedenle yönlendirilmektedir.
Koruyucu ruh sağlığı alanında normal çocuklarla dikkat toplama programlarının uygulamalarına
rastlanmaktadır. Bu çalışmalardan biri; risk altındaki çocuklar için geliştirilen “Head Start” dikkat eğitimi ve
sınıflama programıdır. Earhard (1970), dikkat eğitimi ve sınıflandırma programını geliştirirken dört yaş
çocuklarının yeterliliklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne almıştır. Bu programda uyarıcı şekiller, tahta bloklar,
üç boyutlu hayvanlar gibi ilgi çekici değişik materyaller ve öğrenme materyallerinin oyun olarak sunulması
yer almıştır. Bu programa katılan çocuklarda iyi bir bilişsel yeterlilik, okula iyi hazırlık ve yüksekokul başarısı
düzeyi oluştuğu görülmüştür. Head Start eğitim programındaki öğretmenler bu eğitim programının etkisini
olumlu olarak değerlendirmişlerdir(Karaduman, 2004).
Ülkemizde ise Kaya (1989) ve Kaymak (1995) anaokulu öğrencileriyle yaptıkları çalışmaların
sonucunda, programın görsel algılama, el göz koordinasyonu ve dikkat toplama becerilerinin gelişmesine
yardımcı olduğunu saptamışlardır. Kaymak(2003), Karaduman(2004) ve Yaycı(2007) ilköğretim ilk kademe
öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmalarda dikkat toplama eğitim programının görsel algılama, el göz
koordinasyonu ve dikkat toplama becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu saptamışlardır.
İlköğretimin önemli bir dönüm noktası olan ortaokul dersleri önceki yıllarla karşılaştırıldığında daha
zorlaştığı ve ergenlik döneminin başlangıcıyla birlikte öğrencilerin ilgisinin derslerden çok bireyin kendisine
yöneldiği 6,7 ve 8. sınıflarda bulunan öğrencilere yönelik bu eğitim programını geliştirmenin ve etkinliğini
test etmenin eğitim sistemine katkıları olabileceği düşünülmektedir.
Yukarıda açıklanan bilgiler sonucunda bu araştırmanın problemi: “6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin dikkat
toplama becerilerinin geliştirilmesinde dikkat toplama eğitim programı etkili midir?” şeklinde ifade edilmiştir.
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı; 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin dikkat toplama becerilerinin geliştirilmesinde
dikkat toplama eğitim programının etkisini incelemektir.
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“Dikkat toplama eğitim programının uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin dikkat toplama
düzeylerinde, kontrol grubundaki öğrencilerin dikkat toplama düzeylerine göre gelişme olacaktır.”
Araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:
1.
Deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerin dikkat toplama düzeyleri arasında ön test son test
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2.
Kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin dikkat toplama düzeyleri arasında ön test son test
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
3.
Deney grubundaki 6,7,8.sınıf öğrencilerinin dikkat toplama düzeyleri arasında ön test son test
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
4.
Kontrol grubundaki 6,7,8.sınıf öğrencilerinin dikkat toplama düzeyleri arasında ön test son test
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
1.2. Araştırmanın Önemi
Bu araştırmanın alana bazı katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Öncelikle, çeşitli kaynaklardan
yararlanılarak hazırlanan ve dikkat toplama becerisini artırmaya yönelik eğitim programı, ortaokul 6,7 ve 8.
sınıfta bulunan tüm öğrencilerin dikkat toplama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Buradan
hareketle, ilköğretimin önemli bir dönüm noktası olan ortaokul, derslerin önceki yıllarla karşılaştırıldığında
daha zorlaştığı ve ergenlik döneminin başlangıcıyla birlikte öğrencilerin ilgisinin derslerden çok bireyin
kendisine yöneldiği 6,7 ve 8. sınıflarda bulunan öğrencilere yönelik bu eğitim programını geliştirmenin ve
etkinliğini test etmenin eğitim sistemine katkıları olabileceği düşünülmektedir.
2. YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmanın modeli, araştırma grupları, araştırmada kullanılan veri toplama araçları,
araçların geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, deneysel işlem, verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler
yer almaktadır.
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma deneysel modelde planlanmış bir çalışmadır. Deneysel modeller neden-sonuç ilişkilerini
belirlemeye çalışmak amacı ile doğrudan araştırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin
üretildiği araştırma modelidir (Karasar,1991).
Bu araştırmada, ilköğretim okullarının 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin dikkat toplama becerilerinin
geliştirilmesine yönelik yapılandırılmış bir eğitim programı hazırlanmış ve bu programın etkililiğini
belirlemeyi amaçlayan, deney-kontrol gruplu, ön test-son test ölçümlü deneysel bir model kullanılmıştır. Bu
modele göre, araştırmanın bağımsız değişkeni, sadece deney grubuna uygulanan 13 oturumluk dikkat toplama
eğitimi programıdır. Bağımlı değişkeni ise, öğrencilerin dikkat toplama düzeyleridir. Araştırmada ayrıca
öğrencilerin farklı cinsiyetlerde ve farklı sınıf düzeylerinde olmalarının dikkat toplama düzeyleri üzerinde ne
tür bir etki oluşturduğuna bakılmıştır.
Bu desen doğrultusunda, araştırmanın başlangıcında deney ve kontrol grubunda yer alan deneklere
BDT ön test olarak uygulanmıştır. Daha sonra deney grubunda yer alan deneklere 13 oturumdan oluşan dikkat
toplama eğitimi programı uygulanmıştır. Oturumların uygulama süresi 50 dakika sürmüştür. Kontrol grubu
ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Eğitim programının bitiminden hemen sonra hem deney hem de kontrol
grubunda yer alan deneklere BDT son test olarak uygulanmış grupların dikkat toplama düzeyleri arasında
anlamlı bir fark olup olmadığı test edilmiştir.

2.2. Araştırmanın Çalışma Evreni ve Çalışma Örneklemi
.Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 Eğitim öğretim yılında Erzurum il merkezindeki
Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı TOBB İlköğretim Okuluna devam eden 6,7 ve 8. sınıf
öğrencilerinden dikkat toplama düzeyleri göz önünde bulundurularak atanmış 48 öğrenciden oluşmaktadır.
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2.3. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada öğrencilerin dikkat düzeylerinin ölçümünde,
geliştirilmiş “Bourdon Dikkat Testi” kullanılmıştır.

Benjamin Bourdon tarafından

2.3.1. Bourdon Dikkat Testi’nin Geçerliği:
Ergenlerde Davranım Bozuklukları için DSM-VI’ e Dayalı Tarama Ve Değerlendirme Ölçeği
kullanılarak benzer ölçekler geçerliği yapılmıştır. İki ölçek arasında anlamlı korelasyon göstermişlerdir
(Kaymak, 2003).
2.3.2. Bourdon Dikkat Testi’nin Güvenirliği:
BDT’nin güvenirlik çalışması “Test Tekrar Test Güvenirliği” kullanılarak yapılmıştır. İki uygulama
arasında güvenirliği tespit etmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi yapılmıştır ve iki
uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı r= .937 olarak
anlamlı bulunmuştur. (Kaymak, 2003).
2.3.3. Verilerin Analizi:
Grupların ön test-son test puanları üzerinden gruplar arası fark olup olmadığını belirlemek için, ManWhitney U testi uygulanmıştır. Her grubun kendi içerisinde ön test- son test arasındaki değişimlerin anlamlı
olup olmadığını Wilcoxon işaretlenmiş mertebeler testi uygulanarak incelenmiştir. Grupların cinsiyete göre
ön test-son test arasındaki farklılıklar Man- Whitney U testi, sınıf düzeyine göre farklılıklar ise Kruskal Wallis
tek yönlü varyans analizi uygulanarak incelenmiştir.
3. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ait bulgular ve yorumlar alt problemlerdeki sıra izlenerek
verilmiştir. Tablolardan elde edilen bilgiler doğrultusunda yorumlar yapılmıştır.
3.1.Deney ve kontrol grubunun karşılaştırılmasına ilişkin bulgular
Dikkat toplama eğitimi programının uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin dikkat toplama
düzeylerinde, kontrol grubundaki öğrencilerin dikkat toplama düzeylerine göre artış beklenmektedir.
3.1.2.Deney ve kontrol grubunun öntest puanlarının karşılaştırılması
Deney ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin öntest puanları arasında anlamlı düzeyde farklılaşma
olup olmadığını belirlemek amacıyla ilişkisiz ölçümler için Mann-Whitney U testi uygulanmış ve sonuçlar
Tablo 3.1’de, grubun aritmetik ortalama ve standart sapma puanları ise Tablo 3.2’de verilmiştir.
Tablo3. 1. .Deney ve Kontrol grubunun öntest puanlarının ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney UTesti ile karşılaştırılması
Öl

Sıra
U
P
Toplamı
De
550,
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4
50
Ön
2
.
test
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Ko
2
625, 50.50
26,06
ntrol
4
50
Tablo3. 2. Deney ve kontrol grubunun öntest puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart
sapmaları
çüm
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Deney grubundaki öğrencilerin öntest puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin öntest puanlarının
anlamlı düzeyde farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ilişkisiz ölçümler için Mann
Whitney U-Testi sonucunda deney grubunun öntest puanları ile Kontrol grubunun öntest puanları arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır(U=250.50, p=.439).
Tablo3.2. incelendiğinde deney grubundaki öntest puanlarının sıra ortalamasının kontrol grubundaki
öntest puanlarının sıra ortalamaları ile benzer olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmanın başlangıcında
deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin dikkat düzeylerinin benzer oldukları görülmektedir.
3.2.1. Deney ve kontrol grubunun son test puanlarının karşılaştırılması
Deney ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin sontest puanları arasında anlamlı düzeyde farklılaşma
olup olmadığını belirlemek amacıyla ilişkisiz ölçümler için Mann-Whitney U testi uygulanmış ve sonuçlar
Tablo 3.3’te, grubun aritmetik ortalama ve standart sapma puanları ise Tablo 3.4’te verilmiştir.
Tablo3. 3. Deney ve Kontrol grubunun sontest puanlarının ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney
U- Testi ile karşılaştırılması
Öl
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Tablo3. 4. Deney ve kontrol grubunun sontest puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart
sapmaları
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Deney grubundaki öğrencilerin sontest puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin sontest puanlarının
anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ilişkisiz ölçümler için Mann
Whitney U-Testi sonucunda deney grubunun sontest puanları ile Kontrol grubunun sontest puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur (U=.000, p=.000).
Tablo3.4. incelendiğinde deney grubundaki sontest puanlarının sıra ortalamasının kontrol grubundaki
sontest puanlarının sıra ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Bu sonuç yapılan dikkat toplama
eğitim programının deney grubundaki öğrencilerin dikkat düzeylerinde önemli bir etkisinin olduğunu
gösterebilir.
Tablo3. 5. Deney Grubundaki Öğrencilerinin BDT Öntest ve Sontest Puanları ilişkili ölçümler için
Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ile karşılaştırılması
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Deney grubundaki öğrencilerin dikkat düzeyleri öntest ve sontest puanları arasında anlamlı düzeyde
farklılaşma olup olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili ölçümler için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
sonucunda deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır(z=-4.286, p=.000).
Tablo3.6. incelendiğinde fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen
bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanının lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre yapılan dikkat
toplama eğitim programının deney grubundaki öğrencilerin dikkat düzeylerinde önemli bir etkisinin olduğu
gösterebilir.
Tablo3. 7. Kontrol Grubundaki Öğrencilerinin BDT Öntest Ve Sontest Puanları ilişkili ölçümler
için Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ile karşılaştırılması
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Kontrol grubundaki öğrencilerin dikkat düzeyleri öntest ve sontest puanları arasında anlamlı düzeyde
farklılaşma olup olmadığını belirlemek için yapılan ilişkili ölçümler için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
sonucunda kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark yoktur(z=-1.192, p=.233).
Elde edilen bu bulgulara göre kontrol grubunun öntest puanları ve sontest puanları arasında anlamlı
düzeyde fark oluşmamıştır.
Tablo3. 9. Deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerin BDT öntest ve sontest puanlarının
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular
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Tablo3. 10. Deney grubundaki kız ve
ortalamaları ve standart sapmaları
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Deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerin öntest puanlarının anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U-Testi sonucunda deney
grubundaki kız ve erkek öğrencilerin öntest puanlarında anlamlı bir fark yoktur (U=55.50, p=.396). Bu sonuç,
deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerin BDT ön test puanlarına göre homojen olduklarını göstermektedir.
Deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerin sontest puanlarının anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U-Testi sonucunda deney
grubundaki kız ve erkek öğrencilerin sontest puanlarında anlamlı bir fark yoktur(U=116.00, p=.598). Bu
sonuç, deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerin BDT son test puanlarına göre homojen olduklarını
göstermektedir.
Tablo3. 11. Kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin BDT öntest ve sontest puanlarının
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular
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Tablo 3. 12. Kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin öntest ve sontest puanlarının aritmetik
ortalamaları ve standart sapmaları
Cin
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Kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin öntest puanlarının anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U-Testi sonucunda kontrol
grubundaki kız ve erkek öğrencilerin öntest puanlarında anlamlı bir fark yoktur (U=121.00, p=.815). Bu sonuç,
kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin BDT ön test puanlarına göre homojen olduklarını
göstermektedir.
Kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin sontest puanlarının anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U-Testi sonucunda kontrol
grubundaki kız ve erkek öğrencilerin sontest puanlarında anlamlı bir fark yoktur(U=122.00, p=.890). Bu
Kız
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sonuç, kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin BDT son test puanlarına göre homojen olduklarını
göstermektedir.
Tablo3. 13. Deney grubundaki 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin BDT ön test ve son test puanlarının
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular
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Tablo3. 14. Deney grubundaki 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerin aritmetik ortalamaları ve standart
sapmalarına ilişkin bulgular
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Deney grubundaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin ön test puanlarında anlamlı düzeyde bir fark olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda deney
grubundaki 6,7 ve 8 sınıf öğrencilerinin ön test puanlarında anlamlı bir fark yoktur (χ2(2)= 2.46, p=.292). Bu
sonuç, deney grubundaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin BDT ön test puanlarının birbirine yakın olduğunu
göstermektedir.
Deney grubundaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin son test puanlarında anlamlı düzeyde bir fark olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda deney
grubundaki 6,7 ve 8 sınıf öğrencilerinin son test puanlarında anlamlı bir fark yoktur (χ2(2)=2.67, p=.263). Bu
sonuç, deney grubundaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin BDT son test puanlarının birbirine yakın olduğunu
göstermektedir. Bu sonuçlara göre, deney grubundaki öğrenciler bulundukları sınıflara göre farklılaşmadığını
söyleyebiliriz.
3.7. Kontrol grubundaki öğrencilerin sınıf düzeyine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular
Kontrol grubundaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin dikkat toplama düzeyleri arasında ön testten son teste
anlamlı bir farklılaşma vardır.
Araştırmanın bu hipotezini test etmek üzere, kontrol grubundaki 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerin dikkat
düzeyleri arasında ön test ve son test puanlarında farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla Kruskal-
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Wallis tek yönlü varyans analizi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 4.15’de, grubun aritmetik ortalaması
ve standart sapma puanları ise Tablo 4.16’ da verilmiştir.
Tablo3. 15. Kontrol grubundaki 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin BDT ön test ve son test puanlarının
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular
Sını
Sıra
KiÖlçüm
N
P
f
Ortalaması
kare
6.Sı
13,19
8
nıf
7.Sı
13,31
,54
,76
Ön test
8
nıf
2
3
8.Sı
11,00
8
nıf
6.Sı
14,31
8
nıf
Son
7.Sı
13,94
2,5
,27
8
test
nıf
5
9
8.Sı
9,25
8
nıf
Kontrol grubundaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin ön test puanlarında anlamlı düzeyde bir fark olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda kontrol
grubundaki 6,7 ve 8 sınıf öğrencilerinin ön test puanlarında anlamlı bir fark yoktur (χ2(2)= .542, p=.763). Bu
sonuç, kontrol grubundaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin BDT ön test puanlarının birbirine yakın olduğunu
göstermektedir.
Kontrol grubundaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin son test puanlarında anlamlı düzeyde bir fark olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda kontrol
grubundaki 6,7 ve 8 sınıf öğrencilerinin son test puanlarında anlamlı bir fark yoktur (χ2(2)=2.55, p=.279). Bu
sonuç, kontrol grubundaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin BDT son test puanlarının birbirine yakın olduğunu
göstermektedir. Bu sonuçlara göre, kontrol grubundaki öğrenciler bulundukları sınıflara göre
farklılaşmadığını söyleyebiliriz.
4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bu bölümde araştırma bulguları ile ilgili elde edilen sonuç, tartışma ve bu sonuçlar doğrultusunda
değinilebilecek önerilere yer verilmiştir.
4.1. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmanın amacı, ortaokul 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin dikkat toplama düzeylerinde Dikkat
Toplama Eğitimi Programının etkisini incelemektir. Yapılan analiz sonucunda 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin
dikkat toplama düzeyinde Dikkat Toplama Eğitim Programının etkili olduğu yönünde bir sonuç elde
edilmiştir. Bu sonuca göre “Dikkat toplama eğitimi programının uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin
dikkat toplama düzeylerinde, kontrol grubundaki öğrencilerin dikkat toplama düzeylerine göre artış
beklenmektedir.” denencesi doğrulanmıştır.
Araştırmada ortaokul 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin dikkat toplama düzeylerinde Dikkat Toplama
Eğitimi Programının etkili olması beklenmekteydi.
Araştırma ile ilgili böyle bir beklenti oluşturulmasının temel nedeni, yapılan yurtiçi ve yurtdışı
alanyazın taraması sonucunda dikkat toplama becerisinin geliştirilebilir olduğu Kula ve Sürücü (2016),
Tatlıpınar
ve
Serçe(2017)Kaymak(2003),Karaduman(2004),Yaycı(2007),
Kuşçu(2010),Demirağ(2010),Adsız(2010),Asan(2011),Uskan(2011),Simpson ve arkadaşları(1974), Arkonaç
S. , (1998). Soholber ve arkadaşları(1984), Alkan ve Koçak (2018), Bozan ve Akay(2012), tarafından tespit
edilmiştir.
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Bu sonuçlar uygulanan dikkat toplama eğitim programının öğrencilerin dikkat toplama düzeyinde
etkili olduğunu desteklemektedir.
4.2. Öneriler

Çocuklardaki değişimin dikkat toplama ölçekleriyle değerlendirilmesinin yanı sıra öğretmen
ve veli bağlamında çalışılabilir ve onlara da öğrencilerin dikkat toplama düzeylerini ölçmeye yönelik soru
listeleri verilebilir ve elde edilen sonuçlar ölçeklerden alınan ön test, son test ve izleme puanlarıyla
karşılaştırılabilir.

Dikkat toplama eğitimi çalışmaları okullara bir ders olarak konulabilir. Ya da hiç olmazsa
serbest etkinlik ders saatinde dikkat toplama becerisini geliştirmeye yönelik bir takım etkinlikler yapılabilir.

Hem deney hem de kontrol grubunun kişi sayısı arttırılabilir. Sonuçların tutarlılığının ve
geçerliliğinin sınanması için kapsamlı ek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Mesela çalışma sonrası 6 aydan
12 aya izleme çalışması yapılabilir böylelikle, sonucun kalıcılığıyla ilgili de bilgi edinilmiş olunur.

Okul psikolojik danışmanları, dikkat sorunu olan öğrencilere gerek bireysel gerekse grup
çalışması olarak, bu soruna yönelik çeşitli eğitim programları uygulayabilir.

Dikkat problemi olan öğrenciler evde, sık sık molalara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle küçük
molalar verilebilir. Öğrenciler mola esnasında kalkıp dolaşabilmelidirler, ancak fazla uyarıcı nitelikteki
aktivitelerden kaçınılmalıdır. Ayrıca, çalışma mekânlarını değiştirmeleri de faydalı olacaktır.

Öğretmen adayları lisans eğitimleri sırasında öğrencilerinin dikkat toplama becerilerinin
artırılması ile ilgili olarak bilgilendirilebilir ve dikkat toplama eğitimi uygulamaları konusunda eğitilebilirler.

Öğretmenler ve öğrenciler, dikkatin önemi, bireyin dikkatini nasıl daha iyi toplayabileceği ve
dikkat toplama eğitimi uygulamaları konusunda bilgilendirilebilir.

Dikkat toplama çalışmalarına sadece dikkati dağınık öğrenciler değil, okuldaki tüm öğrenciler
katılabilir ve var olan dikkat toplama düzeyleri arttırılabilir. Böylece, eğitim sonucunda dikkat toplamanın
geliştirilebileceğini yaşayarak öğrenmelidirler.
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Prof. Dr. Enis TULÇA495
2000 YILI SONRASI TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ YAKINLAŞMASI SÜRECİNDE ATİNA’DAKİ
RUM DERNEKLERİ İSTANBUL RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU VE ATİNA
İMROZLULAR (GÖKÇEADALILAR) DERNEKLERİ ÖRNEĞİ
GREEK ASSOCIATIONS IN ATHENS IN THE RAPPROCHEMENT PROCESS OF TURKISH GREEK RELATIONS AFTER 2000 EXAMPLE OF UNIVERSAL FEDERATION OF ISTANBULITE
GREEKS AND ASSOCIATIONS OF IMROZ RESIDENTS IN ATHENS

ÖZ
1963-1964 Kıbrıs hadiseleri sırasında Türkiye’deki Yunan vatandaşlarının ikamet tezkereleri hakkında
bir dizi kararlar alınmıştır. Bu sebepten Yunanistan’a önemli sayıda Rum nüfusu göç etmiştir. 2000-2002
dönemi Türkiye-Yunanistan ilişkileri yakınlaşması ve karşılıklı ilgili protokolleri hakkında literatür taraması
ile 2017-2019 yılları arasında Atina’daki Rum Dernekleri üzerine yapılan bir saha çalışmasının bazı görüşme
verilerine dayanan bu makale Atina’daki Rum Derneklerinin faaliyetlerini İstanbullu Rumlar Evrensel
Federasyonu ve Atina İmrozlular (Gökçeadalılar) Dernekleri örneklerinden hareketle ele almaktadır. Bu
bağlamda makale özellikle 2000’li yıllarda Rum derneklerinin Türk ve Yunan devletleri ve memleketleriyle
ilişkilerini tartışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul Rumları, Gökçeada Rumları, Rum Dernekleri, Türk-Yunan
yakınlaşması.

ABSTRACT
During the disturbance occurred in Cyprus between 1963 and 1964, a series of decisions were take
regarding the residence permits of Greek citizens in Turkey. A large number of Greek people migrated to
Athens for this reasons. Based on the rapprochement in the Turkey - Greece relations during the period of
2000 and 2002 and the literature review about the mutual protocols made in this context and based on the
data from certain interviews made during a field study about the Greek Associations in Athens, this article
addresses the activities of Greek Associations in Athens from the viewpoint of the examples of Universal
Federation of Istanbulite Greeks and Associations of Imroz Residents in Athens. In this context, this article
discusses the relations of Greek associations with Turkish and Greek governments, communities, and local
administrations of the current domiciles and homelands of the association members especially during 2000’s.
Keywords: Greeks, Greek Associations, Turkish-Greek rapprochement.
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GİRİŞ
Bu makale Atina’ya büyük bir Rum nüfusu akışına yol açan 1963-1964 Kıbrıs krizi ve 2000-2002
dönemi Türkiye-Yunanistan ilişkileri yakınlaşması ve karşılıklı ilgili protokolleri hakkında literatür taraması
ile 2017-2019 yılları arasında Atina’daki Rum Dernekleri üzerine yapılan bir saha çalışmasının bazı görüşme
verilerine dayanmaktadır496. Atina’daki Rum Derneklerinin faaliyetlerini İstanbul Rumları Evrensel
Federasyonu ve Atina İmrozlular (Gökçeadalılar) Dernekleri örneklerinden hareketle ele almaktadır. Bu
bağlamda makale özellikle 2000’li yıllarda Rum derneklerinin Türk ve Yunan devletleri, toplumları ve mevcut
bulundukları yerlerdeki ve dernek üyelerinin memleketlerindeki yerel yönetimlerle ilişkilerini tartışmaktadır.
Sözkonusu iki dernek hem yöneticileri hem de üyeleri bakımından özellikle 1964 sonrasında Atina’da
yaşamaya başlayan, birçoğu Türk Vatandaşlığını halen taşıyan, Türkiye ile ilişkilerini sürdüren birinci Kuşak
Rum göçmenlerin ağırlıkta oldukları derneklerdir. Bu bakımdan özellikle Mübadil Rum Derneklerinden
ayrılmaktadırlar. Bu kuşak için son Rum göçünü başlatan ve Türkiye’de Rum nüfusunu sayısı birkaç bini
bulan bir azınlık haline getiren 1964’den başlayan süreç ve çok az sayıda da olsa geri dönüş ve Türkiye’le
bağlantıyı arttıran Rum derneklerinin yeniden yapılanmasına vesile olan 2000’li yıllardaki Türk-Yunan
yakınlaşması ve bu süreçteki bazı değişimlerin özel bir önemi vardır. O nedenle makalede bu iki sürecin etkisi
ele alınmıştır.
1. 20.YÜZYILDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDA AZINLIKLARLALA İLGİLİ
YAPILAN ANTLAŞMALARA KISA BİR BAKIŞ.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki Türk-Yunan ilişkilerinde 1955’lere kadar AtatürkVenizelos barışçıl dömeni etkileri süregelmekle birlikte sonraki 45 yıl Kıbrıs ve bilahare başlayan Ege
sorunlarından dolayı sürtüşmeler ile geçip 2000 yılı sonrası son yirmi yılda ise bu iki ana sorunda çözüme
yönelik bir ilerleme olmamakla birlikte iki ülke 2000-2002 dönemi Dışişleri Bakanları İsmail Cem ve Yorgos
Papandreou dönemi yakınlaşmasının kredisini şu sırada alevlenen doğu akdeniz deniz yetki alanları sorunu
öncesine kadar kullanmıştır.
Diğer taraftan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Azınlıklar konusunda yirminci asır için önemli
sayabileceğimiz antlaşmalar aslında ilki hemen Balkan savaşları sonunda 14.11.1913 tarihli Atina antlaşması
bir diğeri de Lozan görüşmeleri sırasında 30 Ocak 1923 günü imzalanıp Lozan Barış antlaşmasının ayrılmaz
bir parçası olan Müslüman ve Rum ahalinin değişimine dair imzalanan sözleşme ve protokoldür.
Bunlardan 1913 antlaşmasında Osmanlı Devletinin kaybettiği topraklar üzerinde kalan ahalinin
durumu ele alınmakta ve o dönem için Müftülük, Vakıfların durumu, bölgeden ayrılacak müslüman ahalinin
mal mülk konuları, mezarlıklar ve okulların durumunu ele almaktadır.
Lozan antlaşmasında ise ilgili bölümü 37. ila 44. Maddeler Türkiye’de kalacak değişimden muaf Rum
ahalinin protokol içindeki durumlarını 45.madde ise aynı şekilde Yunanistan’da kalacak müslümanların aynı
şartlarda mütekabiliyetini ele almaktadır.497 Mübadeleye tabi olmayanlar 1912 yasası ile sınırlanan şekilde
İstanbul Belediyesi sınırları içinde 30 Ekim 1918 gününden önce yerleşmiş (établi) olanlar İstanbul’da oturan
rumlar sayılıp, 1913 Bükreş antlaşmasının belirlemiş olduğu sınır çizgisinin batısındaki bölgeye yerleşmiş
tüm müslümanlar ise Batı Trakya’ya yerleşik müslümanlar sayılıp keza mübadeleye tabi olmayacaklardır. Bu
duruma Gökçeada ve Bozcaada Rumları da Türkiye’de kalanlar olarak dahildiler. Ancak Lozan görüşmeleri
sırasında savaş tazminatı konusu ele alındığında ve tazminat yerine Yunanistan’ın Türkiye’ye Meriç nehri
batısında bir arazi vermesi kararlaştırıldığında Karaağaç bölgesi 24 Temmuz 1923’de imzalanan protokol ile
Yunanlılar tarafından 15 Eylül 1923’e kadar boşaltılacak ve o bölgedeki Rum ahali de mübadeleye tabi
olacaktır.
Lozan antlaşmasında ayrıca 24 Temmuz 1923 günü, Yunanistan’da azınlıkların korunması konusunda
10 Ağustos 1920 günü başlıca müttefik Devletler ile Yunanistan arasında Sevres’de imzalanan antlaşma ve
Trakya’ya ilişkin olarak Lozan’da güncellenmiştir.
Bu çalışma (Proje kodu: 16.101.003, Proje adı: Yunanistan’da Rum Dernekleri ) Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Destekleme Fonu’nun katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Finansal destek için Fon’a teşekkürlerimi sunarım.
497
Bu çalışmamızda yirminci yüzyıl içinde Batı Trakya Türklerinin Yunanistan’da karşılaştığı sıkıntılar ve uygulamaları Bilimsel
Araştırma projemiz konusu dışında olduğundan incelenmemiştir.
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Lozan antlaşmasından kalan pürüzler 1923 sonrası bir süre daha iki ülkeyi meşgul etmiş ve önce 10
Haziran 1930 tarihli Ankara’da imzalanan sözleşme ile mübadeleye tabi olanlar hakkında Atina ve Lozan
antlaşmalarının uygulamalarından doğan sorunlar kesin olarak neticeye vardırılmıştır. Daha sonra iki ülke
arasında Atatürk-Venizelos devrinin dönüm antlaşması olan ve Yunanistan Başbakanı Venizelos’un Türkiye
Cumhuriyetinin yedinci yıldönümü törenlerine katılmak üzere İstanbul ve Ankara’ya yaptığı resmi ziyaret
sırasında Ankara’da imzalanan 30 Ekim 1930 tarihli Dostluk, Tarafsızlık ve Hakem antlaşması ile buna ek
olarak ikamet, ticaret ve deniz taşımacılığı protokolü imzalanmıştır.
Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra yirminci asır içinde İstanbul Rumlarını
etkileyen ve Türkiye’den kısmi göçlerine sebebiyet veren beş ayrı dönemi sayabiliriz. 1942 yılındaki Varlık
vergisi kararı,498 İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gerçekleşen 6-7 Eylül 1955 saldırı olayları, 1963 kanlı Noeli499
sonrası Kıbrıs krizi sırasında ABD Başkanı Johnson’un mektubu500 ile Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türklere
yapılan tehdiş ve saldırı olayları sonrasında Ada’ya askeri müdahale yapamaması ve akabinde 30 Ekim 1930
tarihinde imzalanan ek protokoldeki Türkiye’de Yunan pasaportu ile oturanların ikamet tezkerelerinin
yenilenmeyeceğine dair 1964 yılındaki uygulama, 20 Temmuz 1974 tarihli ve 13 Ağustos 1974 tarihli Kıbrıs
Barış Harekatları ile 12 Eylül 1980 Askeri darbesi, bu beş önemli hadise İstanbul Rumlarını etkileyen ve
kitlesel veya münferit göçlere sebebiyet veren dönemlerdir. Bu hadiseler sırası ve akabinde İstanbul’da azınlık
olarak yaşamayacaklarına karar veren Rum vatandaşlar’dan Yunanistan’a en çok 1964’de temelli ve zorunlu
göç edenler olmuştur. Bu çalışmamızda saha araştırmamız özellikle 1964 kararları sonrası Türkiye’den göç
etmek zorunda kalan ve bugün Atina’da yaşayan İstanbul Rumları ve dernekleri üzerinedir.
1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinden muhaf olan 110.000
İstanbul Rumunun üçte biri Yunan tabiiyetinde olup 30 Ekim 1918’den önce İstanbul’a yerleşmiş kişilerdi.
Yunan uyruklu Rumların hakları 1930’da Antlaşmasıyla güvence altına alınmıştı501.
2000-2002 yılları Türkiye–Yunanistan Diplomatik yakınlaşması ise 1930’lardakinden sonra bu kere
asrın son yılı olan 1999’da bir başka Türk-Yunan diyaloğu ve yakınlaşması senesinin sonucu olarak karşılıklı
bir çok antlaşma ile 2000 ve 2001 yıllarını Türk-Yunan ilişkileri açısından zenginleştirmiştir. Şubat 1999’da
Yunanistan’ın Kenya Büyükelçiliği rezidansında cebinde Kıbrıs pasaportu ile ele geçirilen PKK lideri
vakası502 ile dibe vuran iki ülke ilişkileri Mayıs ve Haziran ayşarında iki Dışişleri Bakanları İsmail Cem ve
Yorgos Papandreou’nun karşılıklı mektuplaşmaları,503 Temmuz ayında bir jest olarak uzun zamandan sonra
bir Yunan heyetinin Ege sorunu ile ilgili İstikşafi görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gelmesi,
arkasından Ağustos ayında Marmara ve Eylül ayında Atina Depremleri’nin iki ülke kamu oylarını
yakınlaştırması ve her iki Dışişleri Bakanının Eylül ayında Birleşmiş Milletler toplantılarında buluşması ile
aynı yılın Aralık ayında Helsinki zirvesinde Türkiye’ye AB aday adaylığı yeşil ışığının yakılmasındaki
Yunanistan’ın müspet rolü ile yıl son bulmuştur.
İşte bu yeni dönemde 2000 Ocak ayında Yorgos Papandreou’nun Türkiye ziyareti ile başlayan yoğun
iki Bakan önderliğindeki Türk-Yunan diyaloğu bir çok alanda iki ülke arasında anlaşmalara vesile olmuştur.
Bunlar, örgütlü suçlar ve terorizm ile mücadelede işbirliği, Turizm alanında işbirliği, Yatırımların karşılıklı
teşviki, Çevrenin korunması, Ekonomik işbirliği, Kültürel işbirliği, Gümrük idarelerinin işbirliği ve karşılıklı
yardımlaşma, Deniz taşımacılığı anlaşması ve Bilimsel ve teknoljik işbirliği anlaşmasıdır.
Aralık 1999’da başlayan Türkiye’nin Avrupa Birliği aday adaylığı süreci çerçevesinde 2000-2002
döneminde parlametoda bir çok uyum yasası hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede azınlıklar konuları ve
İstanbul’daki Rum azınlığı ile ilgili, rum vakıfları konusunda uzun yıllardır önünün zaman içinde tıkanmış
durumu günümüze doğru hukuken aşılması ümidi başlamıştır. Yukarıdaki bir çok ikili anlaşmaya paralel
11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanun ile konulan servet vergisinin adıdır.
Kıbrıs’ta 1963 olayları sırasında EOKA’nın ve Akritas planı uygulaması ile Türklerin topyekün imhasını hedefleyen Aralık
ayındaki saldırılar.
500
ABD Başkanı Lyndon B.Johnson tarafından Başbakan İsmet İnönü’ye 5 Haziran 1964 tarihinde Türkiye’nin Kıbrıs’a
müdahalesini önlemek amacıyla gönderilen mektup.
501
Aytül Altan Özel, Türk-Yunan İlişkilerinde 1964 Krizi ve Yunan Vatandaşlarının Sınırdışı Edilmeleri, Yüksek Lisans Tezi (tez
danışmanı: Prof. Dr. Elçin Macar), Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, s. 49.
502
16 Şubat 1999’da Abdullah Öcalan’ın özel bir uçak ile Kenya’dan Türkiye’ye getirilmesi vakası.
503
24 Mayıs 1999 ve 25 Haziran 1999 tarihli karşılıklı iyi niyet ve diyalog başlatma öneri mektupları.
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olarak bu kere Yunanistan’da yaşayan İstanbul’dan göç etmiş Rumların derneklerinin ve şahısların Türkiye
ve Türk Devleti ile olan ilişkileri de canlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede Galatasaray Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projesi çerçevesinde 2017 ve 2019 yıllarında Atina’da yaptığımız saha çalışmalarına değinmek
istiyoruz.
2.
2000’Lİ
YILLARDA
TÜRK-YUNAN
YAKINLAŞMASININ
ETKİSİYLE
İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU’NUN KURULUŞU VE ATİNA
İMROZLULAR DERNEĞİ’NİN YENİDEN YAPILANMASI
Mübadeleden 1964’e kadar geçen 40 yılı aşan dönemde Türkiye’deki Rum nüfusunda çok önemli bir
azalma görülmemektedir. Ancak, Kıbrıs krizleriyle birlikte 1964’de, en az 11.000 Yunan uyruklunun sınırdışı
edilmesinin ardından (bazı kaynaklar bu sayıyı 12.000 kişi olarak vermektedir 504) Rum nüfus radikal bir
biçimde düşer, bu olayın ardından ülkeyi terk edenlerle birlikte Rum nüfusu erimiştir.505. 1960 resmi nüfus
sayımı sonuçlarına göre Türkiye’de (Türk vatandaşı olarak) 106.612 Rum Ortodoks yasamaktayken 1965
nüfus sayımı sonuçlarına göre bu nüfus 73.725 kişiye düşmüştür. Bu sonuçlar yaklaşık 11.000 Yunan uyruklu
Rum ile birlikte en az 30.000 civarında Türk vatandaşı Rum’un ülkeden ayrılmış olduğunu göstermektedir506.
Dolayısıyla İstanbul’daki Yunan uyruklu Rumların Türk vatandaşı Rumlarla ekonomik, kültürel, ailevi
bakımdan tam anlamıyla bütünleşmiş İstanbul Rumları olduklarını iddia etmek yanlış olmayacaktır. İstanbullu
bu kitlenin ister Yunan uyruklu ister Türk uyruklu olsun Atina’da birinci kuşak göçmenler olarak İstanbullu
Rum kimliğini sürdüren bir toplumsal kuşak oluşturduğu söylenebilir507.
İmroz’da (Gökçeada) da Rum nüfusun azalması da aynı şekilde dramatik olmuştur; 1920’de 9.000 olan
İmroz’daki Rum nüfus 1970’de 2622 kişiye iner, 2000 yılında ise adada sadece 300 Rum yaşamaktaydı. 508
Sadece Atina’da 1964 sonrasında İstanbul Rum kültür ve geleneklerini devam ettirme çabasında
bulunan 20 kadar dernek kurulmuştur. 2006 yılında da daha öncesinde kurulanlarla birlikte otuzu aşkın dernek
İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu’nda birleşerek ortak çalışmalara başlar509.
İstanbullu Rumlar Evrensel Federasyonu 2000’li yılların başında bir dizi girişimle hazırlanmıştır. 2005
yılında bir konfederasyon olarak tasarlanırken 2005 Mayıs ayından gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir
konferansın ardından birkaç ay içinde tüzüğü hazırlanarak federasyon olarak kurulması kararlaştırılır ve
derneklerle ilişkiler kurulur. Otuz civarından derneği kapsayan federasyon içinde (İstanbullu Rumların
Yunanistan’da kurduğu) spor kulüplerini, tüm İstanbul Rum okulları mezunları derneklerini, mahalle-semt
derneklerini ve 1964 Sınırdışı Edilenler Cemiyetini barındırmaktadır. Federasyon Başkanı Nikolaos
Uzunoğlu’nun deyimiyle “İstanbul dışında yaşamaya mecbur edilen İstanbul Rumlarının diyalog yoluyla
haklarına sahip çıkmayı hedeflemektedir”510. Bu bağlamda Federasyon mütekabiliyeti kabul etmemekte,
sorunları devletler arasındaki ilişkilere bırakmayıp insan hakları çerçevesinde çözmeyi amaçlamakatdır.
Dolayısıyla Yunanistan’ın Türk azınlığına yaptıklarının İstanbul Rumlarının sorunları ile ilişkilendirilmeyip
İstanbul Rumlarının sorunlarının Türk-Yunan devletlerinin ilişkilerinden ve mütekabiliyet esasından ayrı
olarak değerlendirilmesini talep edilmektedir511. Bu düşünceleri ile Federasyon için Batı Trakya Türklerinin
sorunları bir karşıtlık ifade etmemektedir.
İmrozlular Derneği ise Atina’da 1943 yılında kurulmuş olmasına rağmen 2000’li yıllara yeniden
yapılanma sürecine girmiştir. Bir Rum derneği olmaktan çok hemşehri derneği olarak faaliyet gösteren
İmrozlular Derneği kuruluşundan sonra uzun bir süre Gökçeada’dan gelenlerin ev, iş bulma gibi sorunlarını
Rıdvan Akar ve Hülya Demir, İstanbul’un Son Sürgünleri, 1964’de Rumların Sınırdışı Edilmeleri, Doğan Kitap, 2014, s.44.
Çimen Turan, Müfide Pekin, Sefer Güvenç, Hasretim İstanbul – İstanbul Rumlarının Göç Öyküleri ve Özlemleri, Express
Basımevi, 2010, s.9-10.
506
Samim Akgönül, Türkiye Rumları. Ulus Devlet Çağından Küreselleşme Çağına Bir Azınlığın Yok Oluş Süreci, İletişim
Yayınları, 3. Baskı 2012, s.284, 293.
507
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Hakan Yücel, Süheyla Yıldız, “1964 Kuşağı: Atina’da Rum Kalmak”, in İlay Romain Örs
(der.), İstanbullu Rumlar ve 1964 Sürgünleri, İletişim Yayınları, 2019, s. 315-333.
508
Alexis Alexandris, “Türkiye’nin İmroz ve Bozcaada Politikası (1912-2012) in Feryal Tansuğ (der), İmroz Rumları, Heyamola
Yayınları, 2012, s. 179-194.
509
İlay Örs Romain, Diaspora of the City. Stories of Cosmopolitantisme from Istanbul and Athens, Palgrave, 2018., s. 365.
510
Nikolaos Uzunoğlu ile görüşme, 2019.
511
Nikolaos Uzunoğlu ile görüşme 2017, 2019.
504
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dayanışma yoluyla çözmeyi hedeflemiştir. 1990’lı yıllara kadar ada ile temas zayıf, ve önemli oranda
nostaljiyle ilintiliyken açılım süreci dernek kapsamında yapılan girişimlerle güçlendirilmiştir. Dernek Başkanı
Stelyo Poulados durumu şöyle anlatıyor: “1990’lı yıllarda Atina’ya ilk geldiğimizde biraz bizde de nostalji
vardı. Çünkü 1990’ların başına kadar zaten yabancı pasaportluların Gökçeada’ya girmesi yasaktı. Biz bu
durumu bayağı değiştirdik. Zaten açılım da oldu”512.
2000’li yıllardaki yakınlaşma İstanbullu Rumlar Evrensel Federasyonunun kurulmasında İmrozlular
Derneğinin de dinamizm kazanmasında başta 1964’den beri kapalı olan Rum okullarının açılması olmak üzere
adayla ilgili birçok faaliyetin başlamasında önemli bir etken olarak ortaya çıkar. Aşağıda sözkonusu
derneklerin eğitimle, İstanbul, Gökçeada ve devletle ilişkisine değinilecektir.
2.1. Derneklerin Eğitimle ilgili faaliyetleri
Eğitimle ilgili faaliyetler Yunanistan’da yapılanlarla Gökçeada ile İstanbul’da yapılanlar olmak üzere
iki başlıkta değerlendirilebilir.
İmrozlular Derneği’nde hem dernekle gençlerin ve çocukların ilişkisini güçlendirmek hem de Türkiye
ile bağlantıyı güçlendirmeyi hedefleyen birçok kurs ve kültürel faaliyetler yıllardır sürmektedir. Bunlardan
belki de en önemlisi yıllardır süren Türkçe dersleridir. Dernek Başkanı Poulados bu faaliyeti şöyle anlatıyor:
“Çocukları Derneğe çekmeye çalışıyoruz. Türkçe derslerimiz var. Aynı anda çeşitli seviyede Türkçe dersleri
veriliyor iki Türkçe hocası tarafından”.
Türkçe eğitim, Derneğin süreli yayını olan (İmroz) Dergisi tarafından da sürdürülmektedir. 2019 Eylül
ayında 135. Sayısı yayınlanan dergide 40. ders yayınlanmıştır. İleri seviyeyi hedefleyen bu sayfalar
incelendiğinde ciddi bir çalışma yapıldığı; « dolaylı anlatıma çevirme », « edilgen fiillerle yeni cümleler
kurma », « boşlukları ilgili edat, sıfat ve zarf kullanarak doldurma », « cümle düzeltme » gibi ileri seviye
Türkçe bilgisi gerektiren egzersizlerin olduğu tespit edilir513.
Ancak İmrozlular Derneğinin esas çabası 1964’de Rumca eğitimin durdurulduğu 514 okulların yeniden
açılması ve halen süren destek için olmuştur. İmroz adasında 19. Yüzyılın ilk yarısındaki süreklilik
göstermeyen eğitim kurumları bir yana bırakılırsa sürekli eğitim 1874’de İmroz Merkez Rum Okulunun
açılışıyla başlar, 1887’de Eğitimseverler Derneği’nin açılışıyla eğitim faaliyetleri güçlenir, 1906’de okul
sayısı beşe çıkar, 1909-1910 eğitim-öğretim yılında 9 okulda 1116 öğrenci eğitim görmeye başlar515. 19301950 arasındaki durgunluk döneminin ardından 1951’de okullar yeniden açılır, 1954’de 1 ortaokul 7 ilkokulun
toplam öğrenci sayısı 1004’e ulaşır516. Bilahare 6 Rum ilkokulu ve Merkez Ortaokulu kapatılmıştır517. Oysa
1950’li yıllarda adada ekonomik, sosyal ve kültürel hayat canlanmıştı. Rum okullarının da eğitim kalitesi
yükselmiştir518.
1950’lerde durum aynı ölçüde olmasa da 2012’de okulların (ilkokul, 2 okul olarak) açılmasıyla
yenilenir. Ancak bu süreçte derneğin hem Türk ve Yunan devletiyle sürekli irtibat halinde olmasını da
gerektirdi. Poulados bu durumu şöyle açıklıyor : « İkide bir okullarla ilgili sorunlar çıkıyor. O yüzden hem
Türkiye hem de Yunanistan’da bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Birşeyler olunca hep kapıları
aşındırmak gerekiyor. Çünkü öğretmenleri hem Yunanistan hem Türkiye yolluyor. Bürokratik zorluklar
nedeniyle öğretmenlerin gelmesi gecikebiliyor”519.

Stelyo Poulados ile görüşme, 2019.
“Ders 40”,İmriz dergisiς, Sayı 135, Eylül 2019, s.46-47.
514
Alexis Alexandris, “Türkiye’nin İmroz ve Bozcaada Politikası (1912-2012) in Feryal Tansuğ (der), İmroz Rumları, Heyamola
Yayınları, 2012, s.183.
515
Makis Boutaras, “İmrozun eğitim serüveni” in Feryal Tansuğ (der.), İmroz Rumları, Heyamola Yay., 2012, s.118-122.
516
Ibid, 130-140.
517
Yorgo Katsanos, Elçin Macar, « İmroz’dan Gökçeada’ya Giderken : 1964’de ne oldu ? », in İlay Romain Örs, İstanbullu
Rumlar ve 1964 Sürgünleri, İletişim Yayınları, 2019, s.171.
518
O dönemde eğitim hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Makis Boutaras, “İmrozun eğitim serüveni” in Feryal Tansuğ (der.),
İmroz Rumları, Heyamola Yay., 2012, s. 110-150.
519
Stelyo Poulados ile görüşme, 2019.
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İstanbul’daki Rumların kültürel nitelikli ve eğitimle ilgilenen dernekleri 19. Yüzyıldan beri varlığını
sürdürmektedir. Kültürel nitelikli Rum-Ortodoks dernekleri 19. Yüzyılın ikinci yarısında itibaren
faaliyetlerine başlamıştır520.
Günümüzde Atina’da yaşayan İstanbullu Rumlar için de İstanbul’daki eğitim kurumların son derece
önemlidir. Başta Zapyon, Zoğrafyon ve Fener Lisesi olmak üzere birçok Rum okulunun Atina’da mezunlar
dernekleri vardır. Yüzlerce aktif üyeleri bulunan Atina’daki bu mezun dernekleri hem mezunları arasında
etkinlikler düzenlemekte, yayın faaliyetlerinde bulunmakta, mezunlar arasında dayanışma sağlamakta hem de
mezun oldukları okullarla dayanışmayı sürdürmekteler521. Hem bu dernekler hem de İstanbullu Rumlar
Evrensel Federasyonu İstanbul’daki Rum okullarınin sorunlarıyla ilgilenmektedir.
İstanbul’da Rum okullarıyla ilgili iki temel sorun olduğu söylenebilir; öğrenci sayısının son derece
azalmış olması522 ve öğrenciler arasında ana dili Rumca olmayan aile içinde Arapça ya da Türkçe konuşan
Hataylı Ortodokos öğrencilerin oranının artmasıyla Rumca öğretiminin zorlaşmaya başlaması. İstanbullu
Rumların sayısının azalıp ortalama yaşın çok yükselmesi ile İstanbul Rumları arasında yaş ortalaması daha
genç olan Hataylı Rumların artması dengeleri değiştirmektedir. Bu duruma 2006’da gerçekleştirilen “İstanbul
Rumları. Bugün ve Yarın” başlıklı etkinlikte yapılan bazı sunumlarda sayısal verilerle değinilmiştir523.
Üç mezunlar derneğini içinde barındıran Federasyonun eğitimle ilgili birçok faaliyetleri
bulunmaktadır. Bunların arasında Atina’daki Rum öğrenciler için kültürel geziler düzenleme, İstanbul’daki
Rum eğitim kurumlarının arşiv düzenleme çalışmalarına yardım etme, olanaklar ölçüsünde okulların
sorunlarını çözmesinde destek olmak olarak özetlenebilir524.
2.2. Memleketle ve Devletlerle İlişki
Atina’da yaşayan Rumlar konusunda önemli akademik çalışmaları olan İlay Örs Atina’da yaşayan
İstanbullu Rumların Yuannca konuşurken yöresel aksanı korumalarını, Türkçeyi muhafaza etmelerini
“kozmopolitlik bilgisi” olarak tanımlamaktadır525. Şu anda Rumların İstanbul’da doğmuş olanlarının 1520.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir. İstanbul dışında doğmuş olan (2. ve 3. kuşak) takriben 120 bin kişi
olduğu tahmin edilmektedir526. Dolayısıyla 2. ve 3. kuşakta aşınmaya başlamış olsa da İstanbullu Rum kimliği
önemli oranda Atina’da sürmektedir ve sorunların çözümünde doğrudan diyaloğu temel yöntem olarak
benimseyen federasyon aracılığıyla İstanbul Rumları ve devlet kurumlarıyla ilişkileri sürdürmektedir.
Atina’da derneklerin bulundukları semtlerin belediyeleriyle özellikle Nea Smyrni semtindeki en büyük dernek
olan İmrozlular Derneğinin sınırlı da olsa bir ilişkisi de vardır.
İstanbullu Rumlar Evrensel Federasyonu yaş ortalaması iyice yükselen ve sayısı da azalan İstanbul
Rumlarının varlığını sürdürebilmesi için geri dönüşleri yaşamsal bir konu önemsemekte ve bu konuda gayret
göstermektedir. Federasyon başkanı bu durumu şöyle anlatmaktadır: “Geri dönüşler en önemli sorundur. Çok
küçük miktarda da olsa bir geri dönüş olması gerekir. İstanbul’da şu anda Rum cemaatinin yaş ortalaması 60
Ayrıntılı bilgi için bkz. Haris Eksertzoglu, Osmanlı’da Cemiyetler ve Rum Cemaati. Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi
1861-1912, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.
521
Zoğrafyon Mezunları Derneği başkanı Nikolaos Kolman, Zapyon Lisesi mezunları derneği başkanı Emilia Themopoulou ve
Fener Rum Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Stavros Anestidis ile görüşmeler, 2019.
522
Bir örnek vermek gerekirse 1960’da 720 öğrencisi olan Zoğrafyon Lisesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sadece 50
öğrencisi bulunmaktadır. İstanbul’daki 7 okulun toplam öğrenci sayısı da 300’ün altında kalmaktadır. Ayrıntılar için bkz. Melike
Çapan, “Asırlık okullar 280 öğrencisiyle kapanmamak için direniyor”, INDEPENDENT, 15 Eylül 2019. URL:
https://www.independentturkish.com/tags/rum-okullari
523
İstanbul’daki Hataylı Rumların 2000’li yılların başındaki durumu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Simeon Yılmaz, “Antakyalı
Rum Ortadoksların İstanbul’da bugünü ve yarını” in İstanbul Rumları Bugün ve Yarın, İstos yay., 2012, s.227-231. Ayrıca 20052006 eğitim-öğretim yılında Rum okullarının genel sorunlarını ele alan bir saha araştırması için bkz. Katerina Markou,
“Türkiye’de Azınlık eğitim Sistemi Çerçevesinde İstanbul Rumlarının Eğitimi”, in İstanbul Rumları Bugün ve Yarın, İstos yay.,
21-34. Bugünkü durum için bkz. Özgür Kaymak, Anna Maria Beylunioğlu, “İstanbul’da yaşayana Antakyalı Ortodoksların
Kendilerini Kimliklendirme Süreci ve İstanbul Rum Cemaatiyle İlişkisellikleri”, in Haris Rigas (der.) Üç Milliyteçiliğin
Gölgesinde Kadim Bir Cemaat Arapdilli Doğu Ortodoksları, İstos yay., 2018, s. 71-142.
524
Nikolaos Uzunoğlu ile görüşme, 2019.
525
İlay Romain Örs, Diaspora of the City. Stories of Cosmopolitantisme from Istanbul and Athens, Palgrave, 2018, s.9
526
Nikolaos Uzunoğlu, “Geçmişin İnsan Hakları İhlalleri Telafisiz Kalırsa Hiçbir Adım Atılmamıştır” in ÖRS İlay Romain (der.),
İstanbullu Rumlar ve 1964 Sürgünleri, İletişim Yayınları, 2019, s.365.
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civarıdır. Geri dönüşler sağlanmazsa Rum varlığı tehlikeye girecektir… Bizim amacımız eldeki Rumluğu
canlandırmak…. Geri dönüş sağlanabilir. Bizim projemiz İstanbul’da küçük çapta 3-4 araştırma kurumu
kurmak teknoloji alanında. Buralarda Rumlar da Türkler de çalışabilir. Eğer üniversite projesi hayata geçseydi
çok iyi olacaktı. YÖK ile ilgili bazı sorunlar çıktı büyük bir bütçe de gerekti. Türkiye’de hükümet Rum
toplumunun yok olmasını istemiyorsa bu tür girişimleri desteklemesi gerekiyor. Somut destek istiyoruz.
İngiltere’de konuştuğumda söyledim 6-7 Eylül olayları hakkında konuşma yapmıştık. Etkinliğin başlığı
azınlık toplumlarının ulus-devletlerde demokrasi güçlendiren kritik rolü başlıklı bir toplantıydı. 1960’lı
1970’li yıllarda bakanın hademesini görmezdik şimdi bakanı görebiliyoruz bir fark var. Ancak gerçek destek
olmazsa çok zor durum ”527.
Atina’da İmrozluların birçoğunun memleketle ilişkisi yoğundur. Aralarında emekli olup köylerine
dönen, yaz aylarında ve fırsat buldukça giden, evlerini muhafaza edenler bulunmaktadır. Stelyo Poulados
memleketle ilişki ve bunda içinde bulunulan ortamın etkisi hakkında şöyle demektedir: “İmroz bizim için
hayali bir memleket değil somut bir yer. Bu durum bizi birçok Rum derneğinden ayırıyor. Şu anda annembabam zaten sürekli olarak köyde yaşıyor. Şu an için belediye başkanı ve kaymakam tarafından ayrımcılık
kokusu bile yok”528.
SONUÇ
Görüldüğü gibi dernekler, 2000’li yıllardaki olumlu gelişmelerin de etkisiyle memleketleri ve devlet
kurumlarıyla ilişkilerini yoğunlaştırmaktalar. Çok sınırlı da olsa Gökçeada’da geri dönüşler başlamıştır,
İstanbul’da da geri dönüşlerle ilgili gayret sözkonusudur. Atina’daki derneklerin üyelerinin ve
memleketlerinde kalan Rumlarla dayanışmayı temel hedef olarak belirlemişlerdir. Bu derneklerden Türkiye
için lobi faaliyetlerinde bulunmaları beklenmese de hem diyaloğa açık kuruluşlar olmaları hem de üyelerinin
büyük bölümünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarından ötürü kamu diplomasisi kapsamında dikkate
alınması ve desteklenmesinin doğru olacağı görüşündeyim.
Diğer taraftan Türkiye ve Yunanistan’ın karşılıklı ülkelerindeki azınlıkları için temel belge kabul
ettiğimiz 1923 Lozan antlaşması ilgili hükümleri ve 1930 tarihli Dostluk, Tarafsızlık ve Hakem antlaşması
ilgili hükümlerine her iki ülke de ne kadar sadık kalırsa bunların iyi bir şekilde tatbik edildiği başlangıç dönemi
sonrası 20. yüzyılın ikinci yarısında yazılı metinlerden uzaklaşmanın verdiği hasarlar umarız 2000 yılı sonrası
bu alanlardaki iki ülke işbirliği ve anlayışını içinde bulunduğumuz yüzyıla kalıcı olarak yansıtır. Türk-Yunan
ilişkilerinde amaç bu önümüzdeki on yılda, 2030’a kadar 1930 yılındaki müstesna ikili antlaşmaların örneğine
ulaşabilmek olmalıdır.
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(57)
Doç. Dr. Cem TOPSAKAL
TÜRKİYE’DE YETİŞKİN EĞİTİMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
A GENERAL EVALUATION ON ADULT EDUCATION IN TURKEY

ÖZ
Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yetiştirilmek istenen bireyde bulunulması istenen bir takım
özellikler vardır. Bunlar vatandaşlık eğitimi, kişilik eğitimi ve meslek eğitimi ana başlıkları halinde
sıralanmıştır. 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda isteğe bağlı eğitim süreci başlar. Dileyen bireyler
yükseköğretime, dileyen bireyler yetişkin eğitimine devam etmektedir. Yetişkin eğitimi yaşam boyu
sürmektedir. Türkiye’de özellikle son yıllarda sapkın davranışlar, şikâyet, dava ve suç oranları
yükselmektedir. Toplumda kural tanımaz bireylerin sayısı artmakta, toplum vicdanını yaralayan davranışlar
ortaya çıkmaktadır. Eğitimin amaçlarına ve hedeflerine ulaşılması için yetişkin eğitiminin daha etkili
yapılması zorunludur. Bu çalışmanın amacı, Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve hedeflerine yetişkin
eğitimi açısından ulaşılabilirlik durumunu ortaya koymaktır. Buna dayalı olarak çalışmada Türkiye’de şikâyet,
dava ve suç durumları, kural tanımazlık sorunu, yaygın eğitimin durumu, yetişkin eğitiminin bazı alanlarda
zorunlu olması sorularına cevap aranmıştır. Sonuçta toplumun nüfusunun yarıdan fazla sayıda şikâyet, dava
ve takip olduğu, toplumda kural tanımazlık davranışlarının arttığı, yaygın eğitimin daha çok mesleki becerileri
arttırıcı nitelikte olduğu, yetişkin eğitiminde getirilen kısmi zorunlu eğitimin olumlu adım olduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır. Çalışma tartışma, sonuç ve önerilerle sonlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türkiye, Türk Milli Eğitim Sistemi, Kuralsızlık, Halk Eğitimi, Kısmi Zorunluluk.
JEL Kodu: I2 Education and Research Institutions and I28 Government Policy.

ABSTRACT
According to the Basic Law of National Education, there are a number of characteristics that are
required to be found in the individuals who are trained. These are listed as citizenship education, personality
training and vocational training. After 12 years of compulsory education, the optional education process
begins. Individuals receive higher education or non-formal education according to their preferences. Adult
education continues throughout life. Deviant behaviors, complaints, lawsuits and crime rates have been rising
in Turkey especially in recent years. The number of individuals who do not obey the rules increases and
behaviors that damage the conscience of society emerge in society. Adult education must be performed more
effective in order to achieve the goals and objectives of education. The aim of this study is to reveal to what
extent the general aims and objectives of Turkish National Education System are achieved in terms of adult
education. In this context, the questions about complaints, lawsuits and criminal cases, the problem of not
obeying rules, the situation of non-formal education, and adult education’s becoming mandatory in some
areas are sought. As a result, it has been concluded that more than half of the population of the society has
complaints, lawsuits and enforcement proceedings, there is an increase in bad behaviors in society, adult
education is more likely to increase professional skills, and partial compulsory education in adult education
is a positive step. The study ended with discussions, conclusions and recommendations.
Keywords: Turkey, Turkish National Education System, Anomie, Adult Education, Partial Obligation.
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1-Giriş
Türkiye’de eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinden ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) sorumludur. Her devletin yetiştirmek istediği insan tipi vardır. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
oldukça uzun ve anlaşılırlığı güç olmakla birlikte (Topsakal, 2018, 372), Türk milletinin bütün bireylerinde
bulunmasını amaçladığı özellikleri üç fıkra halinde (MEB, 2019) vatandaşlık eğitimi, kişilik eğitimi ve meslek
eğitimi ana başlık halinde sıralamıştır (Akyüz, 2006, 107).
Vatandaşlık eğitimi
Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar
yetiştirmek.
Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren;
ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmek.
İnsan haklarına karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar
yetiştirmek.
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan
Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar
olarak yetiştirmek. (MEB, 2019, Madde 2/1).
Vatandaşlık eğitimi amaçlarının ön planda olduğu bu düzenlemede, Atatürk milliyetçiliği, millimanevi değerleri benimseme, yurdunu-milletini sevme vurgulanmıştır.
Kişilik eğitimi
Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve
karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmek.
İnsan haklarına saygılı bireyler yetiştirmek.
Kişilik ve teşebbüse değer veren bireyler yetiştirmek.
Topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek (MEB, 2019,
Madde 2/2).
Kişilik gelişiminin ön planda olduğu bu bölümde kişilikli-karakterli bireyler, toplumsal sorumluluğa
sahip olma üzerinde durulmuştur.
Meslek eğitimi
İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak.
Onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi
olmalarını sağlamak (MEB, 2019, Madde 2/3).
Mesleki eğitimin özelliklerinin sıralandığı son düzenlemede hayata hazırlanma ve meslek sahibi olma
belirtilir.
Bu amaçlar çerçevesinde üç tane hedef belirlenmektedir. Bunlar (MEB, 2019, Madde 2/son):
Bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmaktır.
Öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve
hızlandırmaktır.
Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
Bu üç amaç gerçekleştirildiğinde refah ve mutluluk artacak, kalkınma sağlanacak, Türk milleti çağdaş
toplumun bir üyesi olacaktır.
Belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için örgün ve yaygın eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 2012
yılından itibaren zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkmıştır. Bu durum öğrencilerin daha çok eğitim sistemi
içinde yer alması, kendilerini daha donanımlı kılabilmeleri, eğitim hakkından daha fazla yararlanabilmeleri
ve üst öğrenime devam edebilmeleri anlamına gelmektedir. Bu eğitimin olumlu meyveleri yavaş yavaş
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alınmaktadır. Tüm sonuçlarını görebilmek için zamana ihtiyaç bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda sonuçlar daha
belirgin olarak ortaya çıkacaktır.
Türkiye’de her ilde bir üniversite olması amacıyla yeni üniversiteler açılmış, yükseköğretimde
okullaşma oranı artmıştır. Henüz nitelik açısından istenilen düzeye gelinmese de, nicelik açısından
yükseköğretim eğitim hakkından yararlanan öğrenci sayısı gittikçe yükselmiştir.
Örgün eğitimin dışında yaygın eğitim yoluyla insanlara bilgi, beceri, tutum, değer, meslek
kazandırılmaya çalışılmaktadır. Özellikle halk eğitim merkezleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları bu
konuda olumlu adımlar atmış, önemli mesafeler kat etmiştir.
Amaç
Bu çalışmanın amacı, Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve hedeflerine yetişkin eğitimi
açısından ulaşılabilirlik durumunu ortaya koymaktır. Bu amaca dayalı olarak Türk yetişkin eğitimi ile ilgili
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1.
Türkiye’de 2018 yılı adalet istatistiklerinde şikâyet, dava ve suç durumları nedir?
2.
Günlük yaşamda suç ile kuralsızlık sorunu arasında bir ilişki kurulabilir mi?
3.
Türkiye’de 2017 yılı yaygın eğitim istatistikleri nedir?
4.
İsteğe bağlı yetişkin eğitiminin kısmi olarak zorunlu olması gerekir mi?
2-Yöntem
Araştırmada genel tarama modellerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesinde
temel amaç, araştırılması istenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz
edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006; Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013).
Dokuman incelemesi beş aşamada yapılabilir: 1- Dokümanlara ulaşma, 2- Orijinalliğin kontrol edilmesi, 3Dokümanların anlaşılması, 4- Verilerin analiz edilmesi, 5- Verilerin kullanılması. Çalışmada 1982 Anayasası,
Milli Eğitim Temel Kanunu (METK), Adalet İstatistikleri, Yaygın Eğitim İstatistikleri ele alınarak
incelenmiştir.
3-Bulgular
Aşağıda çalışmanın alt amaçları doğrultusunda ulaşılan bulgular başlıklar halinde ortaya konulmuştur.
Bu noktada Türkiye’nin sosyal yapısına, insanların birbirleriyle ilişkilerine göz atmak gerekmektedir.
Türkiye’de 2018 Yılı Adalet İstatistikleri
2018 yılı adalet istatistiklerine göre; Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen dosya sayısı 9.252.208
olmuştur. Ceza mahkemelerine gelen dava sayısı 2.931.573, hukuk mahkemelerine 3.701.265, idare
mahkemelerine 736.809 dava gelmiştir (AB, 2019, 3-4). İcra Müdürlüklerinin iş yükü ise 29.727.512’tir.
Türkiye’nin nüfusunun 82 milyon olduğu kabul edildiğinde, ülkede yaşayan insanların büyük çoğunluğunun
şikâyetçi-şikâyet edilen, davacı-davalı, icra takipçisi-icra takip edileni olduğu belirtilebilir. Bu durumun milli
eğitimin ‘Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve
karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler yetiştirmek. İnsan
haklarına saygılı bireyler yetiştirmek. Kişilik ve teşebbüse değer veren bireyler yetiştirmek. Topluma karşı
sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek (MEB, 2019, Madde 2/2) amaçları ile
çeliştiği ifade edilebilir.
Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma evresinde şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK)'
nda belirlenen suçlar ile ilgili olarak yıl içinde verilen karar sayısı 7.505. 499’dir. İlk üç sırayı 2.057.493 ile
malvarlığına karşı suçlar (TCK 141-169), 1.242.810 ile vücut dokunulmazlığına karşı suçlar (TCK 86-93) ve
1.149.754 ile hürriyete karşı suçlar (TCK 106-124) almaktadır (AB, 2019, 46). Burada mülkiyet hakkı, yaşama
hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği haklarının ihlalinden söz edilebilir (TCİHB, 2006, 49 vd).
TCK'da belirlenen suçlarla ilgili olarak yıl içinde açılan davalardaki suç sayısı 2.436.666 olup, ilk üç
sırayı 529.972 ile malvarlığına karşı suçlar (TCK 141-169) 482.215 ile vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
(TCK 86-93) ve 347.018 ile hürriyete karşı suçlar (TCK 106-124) almaktadır (AB, 2019, 71). Yıl içinde açılan
ceza davaları, yıl içinde verilen kararlarla konu olarak benzerlik göstermektedir. Türkiye’de 2018 yılında
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suçlu-mağdur bağlamında yaklaşık beş milyon kişinin olduğu belirtilebilir. Suçlu-mağdur sayılarının çok
olduğu davalarda sayı daha da artabilecektir. Hem karar hem de suç nedeniyle açılan davalar bağlamında bu
durumun milli eğitimin ‘İnsan haklarına karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline
getirmiş yurttaşlar yetiştirmek’ (MEB, 2019, Madde 2/1) amacına aykırı olduğu söylenebilir.
Özel kanunlar uyarınca yıl içinde açılan davalardaki suç sayısı 676.638 olup, suçların dağılımına
bakıldığında, 194.236 ile 2004 İcra İflas Kanunu'na muhalefet suçunun ilk sırayı aldığı görülmektedir. Bunu
118.623 suç ile 5941 Sayılı Çek Kanunu'na muhalefet suçu ve 71.461 suç ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu'na muhalefet suçları takip ederek ikinci ve üçüncü sırayı oluşturmaktadırlar (AB, 2019,
71). Burada daha çok ticari alanda verilen sözü yerine getirmeme, yasa dışı ticari işler yapma söz konusudur.
Bu durum milli eğitimin ‘Onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir
meslek sahibi olmalarını sağlamak’ (MEB, 2019, Madde 2/3) amacına ters olduğu belirtilebilir.
Hukuk mahkemelerine yıl içinde açılan toplam dava konusu sayısı 2.107.855’ tir. Açılan davaların
konusuna bakıldığında, ilk on sırayı veraset, boşanma, alacak, vesayet, tazminat, itirazın iptali, şikâyet,
kamulaştırma, tespit ve icra takibine itirazın aldığı görülmektedir (AB, 2019, 73).
İdari mahkemelerdeki toplam 736.809 davadan %35,6' sı bölge idare mahkemelerinde, %44,4' ü idare
mahkemelerinde, %20’ si vergi mahkemelerinde bulunmaktadır (AB, 2019, 73). Anayasanın 36. maddesi hak
arama hürriyetini düzenler. Herkes yasal araç ve yollardan faydalanarak yargı kurumları önünde hakkını
arayabilir (Arslan ve Kayançiçek, 2010, 66). Ancak haksızlık yapan bireylerin yurttaşlık amacına aykırı
davrandıkları da bir gerçektir.
Ceza mahkemelerinde toplam 4.241.942 sanığın 3.739.551’i erkek, 451.631’i kadındır. Mağdur ya da
müştekilerin toplamı 2.279.735, erkek 1.225.453, kadın ise 606 943’dür (AB, 2019, 90). Burada da eğitimin
amaçlarından vatandaşlık ve kişilik eğitimi açılarından sorunlar olduğu söylenebilir.
Boşanma davası 246.921, alacak 194.245, tazminat 145 702 (AB, 2019, 197). Boşanma davalarında
evlilik birliğinin temelden sarsılması 122.923, anlaşmalı boşanma 113.048, zina 1.835, terk 755, fiili ayrılık
680, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeni 622 olarak sıralanmıştır (AB, 2019, 197 vd). Sosyal
yaşamda karşılaşılan bu sorunların nedenleri ve olumsuz sonuçları üzerinde durulması, düşünülmesi ve çözüm
önerileri getirilmelidir. Özellikle ailenin dağılması, toplumun temelinin sarsıldığı anlamına gelmektedir
(Doğan, 2007, 2015; Arslanoğlu, 2017, 114).
İdari mahkemelerde dava konusu memur işlemleri 55.983, imar işleri 22.962 (AB, 2019, 212). Burada
da yönetimin iş ve işlemlerinde anayasa ve yasalara uygun davranması gerektiği belirtilebilir.
Genel olarak 2018 yılı adalet istatistiklerine göre milli eğitimin vatandaşlık, kişilik ve mesleki eğitim
amaçlarına ulaşmada sorunlar yaşandığı ifade edilebilir.
Günlük Yaşamda Suç İle Kuralsızlık Sorunu
Anomi terimi Yunanca bir sözcük olup kanunsuzluk ya da normsuzluk anlamına gelir. Burada hiçbir
norma sahip olmayan bir sosyal durum söz konusudur. Esas olan topluma karşı kanunsuz davranışlardır
(Armağan, 1990, 43). Durkheim anomiyi, bireyin sanki herhangi bir toplumsal ve moral kural yokmuş gibi
keyfince ve sınırsız olarak davranması olarak tanımlamıştır. Yapılan toplumsal ve sosyal psikolojik
araştırmalarda kuralları yok sayma, normsuzluk durumunun bireyleri toplumsal yasaları da görmezden gelerek
bencilleşmeye, içine kapanmaya, kendine olan saygısını kaybetmeye, suç işlemeye hatta isyana yönelttiği
saptanmıştır (Kalaycıoğlu, 2018).
Türkiye toplum olarak hızlı kentleşme ve sanayileşmenin etkisi altında büyük bir toplumsal
hareketlilik döneminden geçmektedir (Doğan, 2007; Arslanoğlu, 2018). Eski tarım toplumunun değerleri
bağlayıcılığını ve davranış rehberliğini kaybederken, yeni kentli sanayi toplumunun değerleri de henüz oluşup
genel kabul görmediğinden, genel bir kuralsızlık, normsuzluk yaşanmaktadır. Bu yasaların ve genel toplumsal
kuralların bağlayıcılığının ciddiye alınmadığı bir ortamdır (Kalaycıoğlu, 2018). Aklına estiğince davranmak,
kapalı yerlerde sigara içmek, küfürlü konuşmak, trafik yasaları yokmuş gibi davranarak tek yön olan sokağa
otomobiliyle ters yönden girmek, park yapılmaz levhasının altında otomobilini park etmek, drift atmak,
otoyolları kapatmak, düğünlerde silah kullanmak, su isale hattından keyfince bağlantı yaparak evine saatten
geçmeden su temin etmek, kaçak elektrik kullanmak, imar planı uygulaması dışına çıkarak inşaat yapmak,
kadına, çocuğa, sağlıkçıya, eğitimciye, hayvana şiddet, sporda şiddet davranışları da kuralsızlık veya
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yasasızlık davranışının çeşitli toplumsal norm veya hukuk dışı uygulama örnekleri olarak belirgin, düzenli ve
sık görülmektedir (Kalaycıoğlu, 2018; Doğan, 2007, 579 vd). Bu davranışlar özgürlük olarak tanımlamaz.
Buradaki serbestlik toplumsal ortamın kabul ettiği, saygı duyduğu bir serbestlik olmayıp, bir tür
başıbozukluktur. Bunun toplumsal sonucu suç patlaması veya toplumsal yaşantının reddine kadar giden bir
anarşi ortamıdır. Bunun özgürlük olarak tanımlanması da toplum bilimleri açısından kabul edilemez
(Kalaycıoğlu, 2018). Hukuka göre hiçbir hak sınırsız değildir, haklarının sınırları vardır. Bu sınırlar hukuk
mevzuatında tek tek sıralanmıştır. Kaldı ki hak kavramının karşısında yükümlülük kavramı bulunur. Bu
yükümlülük kamu hukukunda ödev, özel hukukta borç olarak karşımıza çıkar (Gözler, 2015, 154).
Türkiye’de 2017 Yılında Yaygın Eğitim
Yetişkinlerin bireysel, sosyal, ekonomik, politik ve kültürel yönlerden gelişimi önem arz etmektedir.
Bireyin içinde yaşadığı ailenin ve toplumun gelişimi, aile ile toplum içindeki rollerini daha iyi yerine
getirmesi, topluma uyumu yetişkin eğitiminin felsefesini oluşturur (Güneş, 1996, 37). Dünyanın birçok
ülkesinde yaşam boyu öğrenme uygulamaları yapılmaktadır (Bakioğlu, 2013; Balcı, 2007). İçerik, yetişkinin
içinde yaşadığı toplumun gerçek ve öncelikli sorunları üzerinde yoğunlaştırılmalıdır (Güneş, 1996, 90). Bu
bağlamda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre (Hürriyet, 2018); Türkiye’de 2017 yılında
yaygın eğitim kapsamında 89 bin 62 kurs düzenlenmiştir. Bu kurslara 5 milyon 362 bin 403 kişi katılırken,
bitirenlerin sayısı 5 milyon 236 bin 438 kişi olmuştur (% 97.7). Türkiye'de 2017 yılında düzenlenen kursların
yüzde 48.1'i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, yüzde 27.9'u belediyeler, yüzde 17.8'i vakıf ve dernekler,
yüzde 6.2'si ise diğer kurum/ kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Açılan kursları bitirenlerin yüzde
41.6'sını bakanlık ve bağlı kurum kuruluşlar, yüzde 34.8'ini belediyeler ve yüzde 15.1'ini ise vakıf ve dernekler
tarafından düzenlenen kursları tamamlayanlar oluşturmuştur.
İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerine bakıldığında ise en fazla kurs 25 bin 257 ile İstanbul, 9 bin 711
ile Ankara, 5 bin 573 ile İzmir, 3 bin 39 ile Antalya, 2 bin 134 ile Eskişehir ve bin 906 ile Gaziantep'te
düzenlenmiştir. En az kurs düzenlenen iller ise; 87 kurs ile Ardahan, 98 kurs ile Tunceli ve 125 kurs ile Bayburt
olmuştur.
Yaygın eğitimde eğitim ve öğretim alanları sınıflamasına göre, 2017 yılında beşeri bilimler ve sanat
alanında düzenlenen kursların oranı yüzde 22.8’ dir. Yaygın eğitim faaliyetlerinde bitiren kursiyerlerin yüzde
31.1'i hizmetler alanında, yüzde 15.3'ü beşeri bilimler ve sanat alanında ve yüzde 14.8'i sosyal bilimler, iş ve
hukuk alanında yaygın eğitim faaliyetini tamamlamıştır.
Bu verilere dayalı olarak yaygın eğitimin ‘kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak sanayinin
ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları
yapmak, mesleklerinde hizmet içi eğitim vermek ve çeşitli mesleklerde gelişmeleri için gerekli bilgi ve
becerileri kazandırma imkânı sağlamak, çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel
gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak’ gibi amaçlarına (MEB, 2019; MEB, 2006;
Erdoğan vd, 2018, 148) belirli oranda ulaştığı belirtilebilir.
İsteğe Bağlı Yetişkin Eğitiminin Kısmi Olarak Zorunlu Olması
2016 Yılı itibariyle MEB tarafından sürücülük eğitimi programına Trafik Adabı adlı ders eklenmiştir.
Trafik adabı, o topluluktaki ya da ülkedeki insanların trafik içinde bireysel ve birbirlerine karşı davranış
şekilleridir. Eğitimler, ehliyet sınavlarındaki trafik adabı testindeki “adap ve trafik”, “trafikte temel değerler”,
“trafikte empati ve iletişim”, “trafikte hak ihlalleri”, “trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi” gibi
temel başlıklarda ele alınmaktadır. MEB, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan “trafik adabı” derslerinin
içeriğinde yer alan trafikte saygı eğitimlerinin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tümüne ücretsiz verilmesini
hedeflemektedir. (Çekud, 2017). Bu gelişme özellikte trafikte meydana gelen istenmeyen, sapkın davranışlar
için olumludur. Şimdilik sadece yeni sürücü belgesi alanlara yönelik olması bir adımdır. Bunun daha sonra
tüm sürücü belgesi olanlara uygulanması milli eğitimin vatandaşlık ve kişilik eğitiminin gerçekleşmesine
olumlu katkı sağlayacağı ifade edilebilir.
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4- Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de son yıllarda şikâyet, dava ve suç oranlarında önemli oranda artış yaşanmaktadır.
Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen dosya sayısı 2018 yılında dokuz milyondan fazladır. Ceza mahkemelerine
gelen dava sayısı üç milyona yakın, hukuk mahkemelerine dört milyona yakın, idare mahkemelerine bir
milyona yakın dava gelmiştir (AB, 2019, 3-4). İcra Müdürlüklerinin iş yükü ise yaklaşık otuz milyondur.
Bunların hepsinin toplamı 46 milyonu geçmektedir. Her şikâyet, dava ve icra takibinde karşı tarafın da olduğu
kabul edilirse, toplam sayı 92 milyonu geçmektedir. Bu sayı Türkiye’nin nüfusunun çok üzerindedir. Bir
ülkede bu kadar çok kanunların ihtilafının olması normal kabul edilemez. Hak aramak anayasal bir haktır
ancak yasalara da uymak bir vatandaşlık ödevidir. Türk halkının yasalara uymak konusunda eksiklerinin ve
yetersizliklerinin olduğu açıktır. Devlet ve özel kurum ve kuruluşlarının suç önleme projeleri suç oranlarını
azaltabilir (Özalp, 2007). Ayrıca bu konuda özellikle eğitim kurumlarına ve eğitimcilere önemli görev ve
sorumluluklar düşmektedir.
Günlük yaşamda Türk halkının içinden bir takım insanların kuralsızlık yaşadığı, kural tanımadığı ifade
edilebilir. Yasalara rağmen suç oranları artmakta, sapkın davranışlarda patlama yaşanmaktadır. Elbette
bardağın dolu tarafından bakıldığında vatandaşlık görev ve sorumluluklarını yerine getiren çok sayıda
vatandaşımız bulunmaktadır. Ancak bardağın boş tarafından bakıldığında, kural tanımayan insanların olduğu
ve bu sayının her geçen gün arttığı, bireylere, topluma, çevreye zarar verdikleri, Türk toplumunun vicdanını
yaraladıkları görülmektedir. Buna dur demenin zamanı gelmiştir ve hatta geçmektedir. Öncelikle Devlet
kurum ve kuruluşların bireyleri kötülüğe götüren yolların kapatılması çalışmaları yapması zorunludur (Topal,
2015). Yasalardaki yaptırımların caydırıcı olması, cezaevlerinin suçluları ıslah etme fonksiyonunu
gerçekleştirmesi çözüm yollarındandır.
Türkiye’de eğitim örgün ve yaygın eğitim olarak sürdürülmektedir. Nüfusun yaklaşık üçte birine
yakını örgün eğitim kapsamı içindedir. Örgün eğitimde öğrencilere vatandaşlık, kişilik ve mesleki eğitim
kazandırılmak istenmektedir. 2017 istatistiklerine göre yaygın eğitimden beş milyondan fazla kişi
yararlanmıştır. Konu olarak daha çok mesleki kurslar ve beceriler ağırlıklıdır. Sürücü kursları da dâhil
edildiğinde bu sayı yaklaşık iki katına çıkmaktadır (Erdoğan vd, 2018, 148) Yaygın eğitim yoluyla mesleki
becerilerin kazanılması ya da gelişmesi olumludur, fakat yeterli değildir. Özellikle sosyal ilişkiler ağırlıklı
kursların açılması yerinde olacaktır.
Eğitim sadece örgün yapılan eğitimle sınırlı değildir, yaşam boyu devam eden süreçtir. Kültürümüzde
ilim öğrenmenin beşikten mezara devam edeceği vurgulanır. Toplumsal yaşamda örgün eğitim kazanımları
yetmemekte, istenilen, arzu edilen insan tipi tam anlamıyla yetiştirilememektedir. İsteğe bağlı yapılan yaygın
eğitimde daha çok mesleki kazanımlar söz konusudur. Sosyal, toplumsal yaşam için gerekli beceriler eksik
kalmaktadır. O halde yetişkin eğitimi kısmen zorunlu olması doğru bir uygulama olacaktır. Sürücülük eğitimi
programına Trafik Adabı dersinin eklenerek zorunlu olması son derece isabetli bir karardır. Bu dersin sadece
teorik olarak kalmaması, uygulamalı olması ve adaylar tarafından içselleştirilmesi zorunludur. Bu eğitimin
sadece sürücü belgesi alanlara değil, tüm sürücü belgesi olanlara zorunlu hale getirilmesi doğru olacaktır.
Yasal olarak ticari araç sürücülerinin alması gereken psikoteknik belgesi gibi trafik adabı belgesi alması
zorunlu olmalıdır. Bu sertifika göstermelik değil, gerçekten etkili bir eğitim sonucu verilmelidir. Aynı biçimde
bu eğitimler toplumun diğer katmanlarına yayılmalıdır ve kısmen zorunlu olmalıdır. Örneğin evlenecek
adaylara evlilik eğitimi, eşlerin hakları, kadın hakları ve çocuk hakları, çocuğu olacaklara çocuk bakımı ve
eğitimi zorunlu olmalıdır. Değerler eğitimi toplumun tüm kesimleri için zorunlu olmalıdır. Öfke kontrol, stres
yönetimi, problem çözme, iletişim, görgü ve nezaket kuralları, haklara saygı, insan hakları, çocuk hakları,
kadın hakları, çevre hakkı, hayvan hakları eğitimleri uygulamalı verilerek içselleştirilmeye çalışılmalıdır.
Millî bütünleşmeyi güçlendirici ve yurttaşlık görevini bilinçli olarak yapmalarını sağlayıcı, demokrasiyi
güçlendirici, kişilerin düşüncelerini, kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları
yapılmalıdır. Millî kültür değerlerinin korunması, ahlak eğitimi, dünya kültürüne açık olarak geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak çalışmalar yapılmalıdır. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma,
birlikte çalışmaya yönelik alışkanlıklar kazandıran eğitimler verilmelidir (MEB; 2006). Bu eğitimde okulların
ve üniversitelerin dış çevreleri ile işbirliği yapmaları ilkesinden yararlanılabilir (Hoy & Miskel, 2015, 238 vd;
Lunenburg & Onstein, 2013). Bu eğitimde personel olarak öğretmenler, akademisyenler ve memurlardan
yararlanılabilir. Ayrıca bu eğitim için medyadan yararlanılabilir. Örgün eğitimde yaşam boyu öğrenmeye
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yönelik bilişsel stratejiler öğretilebilir (Borich, 2017, 339 vd). Bu eğitimlerde sürekli eğitim, her yerde eğitim,
yaşam boyu eğitim ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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EXPERT OPINIONS ON ACQUISITION OF “PIANO EDUCATION COURSE” COMPETENCIES

ÖZ
Müzik öğretmeninin temel müziksel davranışları arasında yer alan, müzik yapma davranışının
gelişimine destek olan piyano eğitimi, geçmişten günümüze müzik öğretmenliği lisans programlarında önemli
bir yere sahiptir. Müzik öğretmenliği programlarında gerçekleşen değişimlerle birlikte bu eğitimin uygulanma
süreci ve içeriği de değişim göstermiştir. Son olarak, 2018 yılında güncellenen YÖK Müzik Öğretmenliği
Lisans Programı ile müzik öğretmenlerine yönelik piyano eğimi, piyano eğitimi 1 ve piyano eğitimi 2 dersleri
ile zorunlu 2 döneme sığdırılmış; içerikleri bu sürece göre düzenlenmiştir. Araştırmada, güncellenen program
dâhilinde piyano eğitimi 1 ve 2 derslerinin içeriklerinde yer alan yeterliklerin öğrenciler tarafından kazanılma
durumlarının uzman görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin bu derslere ilişkin
kazanım düzeylerini tespit etmek üzere müzik öğretmenliği lisans programlarında görev yapan piyano öğretim
elemanlarına anket uygulanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda, öğrencilerin ilk yarıyılda elde etmiş
oldukları tüm kazanımlara yönelik yeterlik düzeylerinin orta (x̄=2,90), ikinci yarıyılda elde etmiş oldukları
tüm kazanımlara yönelik yeterlik düzeylerinin ise zayıf (x̄=2,33) olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, müzik öğretmenliği, lisans programı, piyano eğitimi.
JEL Kodu: I21, I23, I29.

ABSTRACT
Piano education, which is one of the basic musical behaviors of music teacher and supports the
development of music making behavior, play an important role in music education undergraduate programs
from past to present. Along with the changes in music teacher training programs, the process and content of
this education have also changed. Finally, with the HEB (Higher Education Board) Music Education
Undergraduate Program, which was updated in 2018, piano training for music teachers was limited to 2
compulsory terms with “piano training 1” and “piano training 2” courses; their contents were organized
according to this process. In this research, within the scope of the updated program, according to expert
opinions it is aimed to examine the acquisition cases of competencies in the contents of “piano training 1 and
2” courses by the students. A questionnaire was applied to the piano faculty members working in the
undergraduate programs of music teachers training programs in order to determine the students' level of
acquisition. According to the findings of the research, it was found that the competency levels of the students
in the first semester were medium (x̄ = 2.90) and the competency levels of the students in the second semester
were low (x̄ = 2.33).
Keywords: Music education, music teaching, undergraduate program, piano education.
JEL Code: I21, I23, I29.
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GİRİŞ
Müzik öğretmenliği çok boyutlu, çok aşamalı, teorik, uygulamalı ve sarmal bir eğitim süreci sonrası
elde edilen bir meslek dalıdır. Müzik öğretmenliği programları, bu çerçevede zamanla ve ihtiyaca yönelik
kurgulanarak ya da yeniden yapılandırılarak son hâlini almıştır. Müzik öğretmenliği program sürecini
incelediğimizde, 3 yıllık enstitü deneyiminin (Şentürk, 2001) 1978-1979 öğretim yılına kadar sürdüğü, bu
yıllardan itibaren, 18 Ekim 1978 tarih 31305 sayılı Bakanlık onayı ile dal öğretmeni yetiştiren eğitim
enstitülerinin öğretim süresi 4 yıla çıkarıldığı ve adlarının Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirildiği
görülmüştür. Temel eğitim, II. kademe ve ortaöğretim kurumlarına dal öğretmeni yetiştirecek şekilde yeniden
düzenlenmiştir (Duman, 1991). Bu okullar, 1982 yılında eğitim fakültelerine dönüşerek üniversitelere
bağlanmıştır. Bu tarihe kadar Milli Eğitim Bakanlığı direktif ve kararları ile yürütülen öğretmen eğitimi
görevi, bu tarihten sonra üniversitelere verilmiş ve müzik öğretmeni adayları bu karardan sonra üniversitelerde
mesleki eğitimi almaya başlamıştır. Bu çerçevede Uçan’a (2018) göre alan bilgisi, genel bilgi ve meslek bilgisi
kapsanarak programlanan müzik öğretmenliği programının 4 yıllık eğitim-öğretim süreci genel öğretmen
yeterliklerinden yola çıkılarak Kalyoncu (2004), müzik alan bilgisi, müziksel davranış biçimleriyle aktif bir
ilişki, müzik öğretmeni yeterlikleri, öğretmenlik meslek bilgisi ve bireysel/kişisel özellikler sınıflaması ile
müzik öğretmeni yeterliklerini açıklamıştır.
Müziksel davranış biçimleriyle aktif bir ilişki sınıflamasında yer alan piyano eğitimi, müzik
öğretmenlerinin piyanoyu kendi müzik sınıflarında bir eğitim çalgısı olarak kullanmaları için çeşitli hedef
davranışları barındıran, programlı, aşamalı, teorik ve uygulamalı bir müzik eğitimi alanıdır. Müzik öğretmeni
adaylarının, mesleki müzik yaşantılarında öğrencilerini güdüleyebilmeleri, sınıf yönetimini sağlayabilmeleri,
dersi etkili bir şekilde yürütebilmeleri ve müzik dersini daha zevkli hâle getirebilmeleri için piyanonun
kullanılabileceği; ancak öğretmenlikleri sırasında etkili bir şekilde kullanabilmeleri için de bu çalgıyı iyi
düzeyde çalabiliyor olmaları gerektiği vurgulanmaktadır (Bulut, 2002; 12). Kasap’ın (2001), da belirttiği gibi
müzik öğretmen adaylarının eğitiminde kullanılan piyano eğitimi çoğunlukla piyano repertuarı ve teknik
çalışmaları barındıran artistik becerilerin kazandırılmasını hedeflemesine rağmen genel müzik eğitimi verilen
kademelerde eğitim-öğretim gören öğrencilere öğretimi işlevsel piyano becerilerini de kullanmasını
gerektirmektedir. İşlevsel piyano becerileri arasında, verilen bir ezgiye eşlik yapabilme, deşifre çalabilme,
transpoze edebilme, çokseslendirme yapabilme, kadans çalabilme, analiz edebilme, doğaçlama yapabilme,
birlikte çalma ve koro/orkestra eserlerinin partilerini piyanoda çalabilme vb. becerileri yer almaktadır (Kasap,
2001).
Ülkemizde müzik öğretmenliği piyano eğitimi üzerine yapılan çalışmalar arasında Şentürk (1994)
müzik öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimi sonrası “piyanoda eşlik” derslerinin öğretmenliğe dönük
olmadığını belirtmiş; Bulut (2004), müzik öğretmenlerinin almış oldukları piyano eğitimi ile müzik
öğretmenliğinde kullanımı arasında bir ilişkinin olmadığına değinmiştir. Kasap (2001), piyano eğitimcilerinin
görüşlerini aldığı çalışmasında, müzik öğretmenliği eğitimi veren kurumlarda kullanılan piyano müfredat
programlarının kapsamlı olmadığını, döneme ait mevcut programın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve
daha kapsamlı programın geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu tespit etmiştir.
Jelen (2013), piyano öğretim elemanlarının görüşlerine yer verilen Türkiye’de Müzik Öğretmeni
Yetiştirme Sürecinde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar adlı çalışmasında, üniversitede müzik
öğretmenliği mesleğine yönelik gerekli becerilerin kazandırılması için üniversitede piyanoya başlama yaşının
geç olduğuna bunun yanında piyano eğitimine daha erken yaşlarda başlamalarına rağmen AGSL mezunu
öğrencilerinin, üniversiteye geldiklerinde etüt ve eser seviyeleri olması gerekenden çok daha yüksek olması
ve ciddi teknik ve müzikal altyapı eksikliklerinin bulunduğuna değinmiştir. Aynı çalışmada, uzmanlar piyano
ders programının içeriğinin değişmesi gerektiğini belirtmiş, yine doğaçlama eşlik yapma, eşlik yapma ve okul
şarkıları ve marşları çalma konularına ağırlık verilmesi gerektiğine değinerek piyano öğretim programında
müzik öğretmenliğine yönelik işlevsel bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik içeriğe yeterince ağırlık
verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Müzik öğretmenliği programına en çok başvuran öğrenci grubu arasında
AGSL öğrencilerini kapsayan Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Piyano Dersi Öğretim Programında Yer Alan
Hedef Davranışların Kazanılma Durumları adlı çalışmasında da Bulut (2006), bu öğrencilerin Duruş ve
oturuş, doğru el pozisyonunu uygulama, el konumlarını uygulama ve legato çalma davranışlarını orta düzeyde
kazandıklarını; güçlü-zayıf zamanları ifade etme, motif ve cümleleri tanıma/ifade etme, senkoplu çalma,
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staccato ve portato çalma, parmak numarası okuma alışkanlığını, parmak değişimini/geçişini uygulama, tonal
kadansları çalma, akor çalma, gürlük basamaklarını ifade etme, farklı müzikal karakterleri uygulama, barok
ve klasik dönem eserlerini tanıma/ifade etme davranışlarını az kazandıkları; romatik dizileri, diatonik dizileri
ve makam dizilerini çalma, arpej çalma, süslemeleri çalma, uzatma pedalını ve sol pedalı kullanma, farklı
formlarda yazılmış eserleri tanıma/ifade etme, romantik ve çağdaş dönem eserlerini tanıma/ifade etme ve
deşifre etme davranışlarını hiç kazanmadıkları, sonuçlarına ulaşmıştır.
Alanın özel ihtiyaçları kapsamında, 1978-1982 yılları arasında müzik öğretmenliği programında ana
dal piyano eğitimi 8 yarıyıl, haftada 2 saat (1 saati teorik, 1 saati kuramsal olmak üzere), temel piyano eğitimi
6 yarıyıl haftada 1 saat gerçekleştirilmiş; 1982-1998 yılına kadar çalgı eğitimi ana sanat dalı içinde “alan
çalgısı” piyano 4 yıl, haftada 2 saat, ses eğitimi ve müzik kuramları ana sanat dallarında piyano 4 yıl, haftada
1 saat (Çimen, 2004); 1998 tarihli müzik eğitimi anabilim dalı müzik öğretmenliği lisans programında piyano
dersi 3 yıl, haftada 2 saat, 4. yılda bireysel çalgı eğitimi dersi başlığı altında haftada 1 saat (YÖK, 1998); 2006
yılı müzik öğretmenliği lisans programında 7 yarıyıl piyano dersi haftada 1 saat, 8. yarıyılda piyano ve
öğretimi haftada 1 saat (YÖK, 2006) olmak üzere sürdürülmüştür.
2018 yılında güncellenen Müzik Öğretmenliği Lisans Programında piyano eğitimi, piyano eğitimi adı
ile 2 yarıyıl haftada 1 saat zorunlu ders olarak uygulamaya konulmuştur. Değişen program çerçevesinde
zorunlu piyano eğitimi 1 yıla düşürülmüş; “Piyano eğitimi 1 ders içeriği” kapsamında:

Piyano çalmada temel davranışlar: dizi ve kadans çalışmaları, staccato ve legato tekniği, deşifre
çalışmaları;

Zıt yönde ve paralel dizi ile beş parmak çalışmaları;

Etüt ve eserlerin çalışılmasında izlenecek yöntemler: gürlük terimlerini uygulama, cümleleme
ve uygulamalı çalışmalar, düzeyine uygun etüt ve eserler çalma konularına yer verilirken
“Piyano eğitimi 2 ders içeriği” kapsamında:

Düzeyine uygun dizi ve kadans çalışmaları: deşifre çalışmaları;

Parmak değişimi uygulamaları: portato tekniği;

Pedal ve arpej çalışmaları: düzeye uygun etüt ve değişik döneme ait ulusal ve evrensel eserleri
çalma” konularına yer verilmiştir.
Araştırmada, 1 eğitim-öğretim yılının tamamlandığı ve “piyano eğitimi 1” ve “piyano eğitimi 2”
derslerinin deneyimlendiği düşünülerek, 1 yıllık süreç içerisinde öğrencilerin, güncellenen programda
yukarıda belirtilen içerikler çerçevesinde kazanımlarına ilişkin yeterlik düzeylerini tespit etmek
amaçlanmıştır. Dersin işlenişine dair uzman görüş ve deneyimleri doğrultusunda yeni programın “piyano
eğitimi 1 ve 2” dersleri boyutunda öğrenci yeterliklerinin ilk kez tespit edilecek olması ve öğretim programının
çıktıları hakkında bilgi vermesi yönünden araştırma önem taşımaktadır.
Problem Durumu
Tarihten günümüze, eğitim fakülteleri ve bünyesinde yer alan müzik öğretmenliği programlarında
değişen dünya ve ülke şartları göz önünde bulundurularak yeniden yapılanma gereksinimi duyulmuştur.
Müzik öğretmenliği programının geçmişine bakıldığında 1924 yılında kurulan Musikî Muallim Mektebi,
1934’te Musikî Muallim ve Temsil Akademisi adıyla hizmet vermiş, 1937’de Gazi Musiki Muallim ve
Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü; 1980’de Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü, 1982’de Eğitim
Fakültesi Müzik Bölümü, 1998’de ise Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bünyesinde müzik öğretmenliği
anabilim dalı biçimine dönüştürülmüştür. Bu değişikliklere paralel olarak Yükseköğretim Kurumu’na bağlı
müzik öğretmenliği lisans programları 1997, 2006 ve son olarak 2018 yılında yeniden yapılandırılmıştır. 2006
yılı programında yer alan “piyano” dersi 7 yarıyıl, “piyano ve öğretimi” dersi de 1 yarıyıl olmak üzere 4 yıllık
zorunlu eğitime tabi tutulmuş; 2018 programında zorunlu piyano dersleri 1 yıla indirilmiştir. Güncel
programda yer alan “piyano eğitimi 1 ve “piyano eğitimi 2” dersleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında müzik
öğretmenliği anabilim dalı piyano öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından deneyimlenmiştir. Her iki
yarıyılda da ders içeriğinde belirtilen bilgi ve davranışların kazandırılması amaçlanmıştır. Bu içerikler temel
alınarak, öğretim programından beklenilen ve istenen yeterliklerin öğrenciler tarafından kazanılıp
kazanılmadığını gözlemleyen ve bu süreci deneyimleyen piyano eğitimcilerinin görüşlerinin alınması yeni
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öğretim programının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu çerçevede, araştırmanın
problem cümlesi “Uzman deneyim ve görüşlerine göre YÖK 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nın
işleyişi kapsamında Piyano Eğitimi 1 ve Piyano Eğitimi 2 ders kazanımlarına ilişkin öğrenci yeterlik düzeyleri
nasıldır?” olarak oluşturulmuştur.

iy
an
o
Ça
lm
ad
a
Te
m
el
D
av
ra
nı
şla
r

P

Yöntem
Araştırma, müzik eğitimi lisans programında görev yapan piyano eğitimcilerinin görüşlerine dayalı
olması sebebiyle betimsel ve tarama modelindedir. Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’de müzik eğitimi
anabilim dallarında görev yapan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında “piyano eğitimi 1” ve “piyano eğitimi
2” derslerini yürütmüş olan piyano eğitimcileri oluşturmaktadır. Amaçsal örnekleme göre seçilen örneklem
grubu, müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında “piyano eğitimi
1” ve “piyano eğitimi 2” derslerini yürütmüş doktora derecesi almış piyano eğitimcilerinden oluşmaktadır
(Tablo 1). Müzik öğretmeni yeterlikleri kapsamında piyano eğitimi yeterliklerinin tespit edilmesi amacıyla
literatür tarama yöntemine başvurulmuştur. Uzman görüşlerini almak üzere, tek uygulamaya dayalı “2018
Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Uygulanışı Kapsamında Piyano Eğitimi Dersi Yeterliklerinin
Kazanılmasına İlişkin Uzman Görüşü Anketi” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. İlgili anketin maddeleri
oluşturulurken YÖK 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı “piyano eğitimi 1” ve “piyano eğitimi 2”
ders içerikleri dikkate alınmış; maddeler, tek seçenekli olarak, “çok iyi, iyi, orta, zayıf, çok zayıf” olarak 5’li
likert olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Anket taslak formu, alanda uzman 8 eğitimciye sunulmuş, maddelerin
geçerliği/uygunluğuna ilişkin uzman görüşlerini belirlerken “uygun/geçerli” ve “uygun/geçerli değil” şeklinde
iki seçenekli bir cevap seçeneği oluşturulmuştur. Soruların geçerli olma düzeyi % 85 oranındadır. Örneklem
grubunda bulunan piyano öğretim elemanlarından (90 kişi) 1/3’ü (30 kişi) gönderilen ankete yanıt vermiştir.
Ölçme aracından elde edilen verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmıştır. Anket yoluyla elde
edilen verilerin frekans dağılımı (f), yüzde (%) değerleri, aritmetik ortalamaları (x̄) ve standart sapmaları (s),
SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiş ve anket maddelerinden elde edilen veriler çok iyi (4,20-5,00), iyi
(3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf (1,00-1,79) puan aralıklarına göre yorumlanmıştır.
Tablo 1.
Araştırmaya Katılan Piyano Öğretim Elemanlarının Unvanları ve Mesleki Deneyim Süreleri
Mesleki
f
%
Unvan
f
%
deneyim süresi
Prof.
2
6
1-5 yıl
1
3
Dr.
Doç.
7
24
6-12 yıl
6
20
Dr.
Öğr.
6
20
13-21 yıl
13
44
Üy. Dr.
Dr.
7
24
22-36 yıl
10
33
Öğr. Gör.
Öğr.
37 yıl ve
6
20
Gör.
üzeri
Araş.
Toplam
30
100
2
6
Gör. Dr.
Toplam
30
100
Bulgular ve Yorum
Bu bölümde araştırma verileri doğrultusunda ulaşılan bulgular tablolar şeklinde sunulmuş ve
yorumlanmıştır.
Tablo 2.
“Piyano Eğitimi 1 Dersi” Piyano Çalmada Temel Davranışlar Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Yeterlik
Düzeyleri
Kazanım/Yeterlik
f
x̄
Ss
Toplam x̄
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Kadans
Çalışmaları

Dizi

Do majör
30
3,20
1,15
La minör
30
2,96
1,27
Sol majör
30
2,83
1,31
2,80
Mi minör
30
2,67
1,29
Fa majör
30
2,56
1,25
Re minör
30
2,60
1,24
Do majör
30
2,93
1,17
La minör
30
2,83
1,17
Sol majör
30
2,73
1,36
2,69
Mi minör
30
2,60
1,22
Fa majör
30
2,57
1,30
Re minör
30
2,50
1,22
Staccato Tekniği
30
3,53
0,97
3,53
Legato Tekniği
30
3,70
0,91
3,70
Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 2’de yer alan bulgular çerçevesinde, öğrencilerin orta olan dizi çalma kazanımına ilişkin yeterlik
düzeyleri, piyano çalmada, hız kazanma, parmak denetimi ve artikülasyon icrası gibi boyutlarda sorunlarla
karşılaşacağı, yine orta olan kadans çalma kazanımına ilişkin yeterlik düzeyleri ise öğrencilerin piyano
çalarken armonik çözümleme ve eserlerin biçimsel kavranış sürecinde sorunlar yaşayabilecekleri şeklinde
yorumlanabilir. Bunun yanında piyano çalmada temel davranışlar kapsamında staccato ve legato tekniklerini
çalabilme konusunda öğrencilerin iyi düzeyde olması eserleri hevesle çalışmaları sırasında bu yeterlikleri
kazanmış olmalarıyla açıklanabilir.

Z
ıt Yönde
ve
Paralel
Dizi ile
Beş
Parmak
Çalışma
ları

Deşifre
Çalışmaları

Tablo 3.
“Piyano Eğitimi 1 Dersi” Deşifre Çalışmaları Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Yeterlik Düzeyleri
Kazanım/Yeterlik
f
x̄
ss
Toplam
x̄
Sağ el-sol anahtarını
30
3,70
0,95
deşifre yapabilme
Sol el-fa anahtarını
30
3,00
0,94
3,05
deşifre yapabilme
İki el/aynı anda-sağ ve
30
2,46
1,04
sol el deşifre yapabilme
Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 3’te yer alan bulgular çerçevesinde, öğrencilerin deşifre çalışmalarında sağ el-sol anahtarını
deşifre yapabilme yeterlik düzeylerinin iyi olması, sıklıkla kullanılan sol anahtarında deşifre yapmanın
kolaylığı ile; sol el-fa anahtarını deşifre yapabilme yeterlik düzeylerinin orta olması fa anahtarındaki notaları
tanımada sorunlar yaşandığı ile; iki el ile deşifre yapabilme yeterlik düzeylerinin zayıf olması ise sol el deşifre
sorunlarına bağlı olarak düzenli bir şekilde deşifre çalışmaları yapma alışkanlığının kazanılmamış olması ile
ilişkilendirilebilir.
Tablo 4.
“Piyano Eğitimi 1 Dersi” Zıt Yönde ve Paralel Dizi ile Beş Parmak Çalışmaları Kazanımlarına İlişkin
Öğrenci Yeterlik Düzeyleri
Kazanım/Yeterli
f
x̄
ss
Topla
k
m x̄
Beş parmak dizi
3
3,2
1,0
çalışmaları yapabilme
0
6
8
3,13
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Zıt yönde dizi
çalışmaları yapabilme
0

3

3,0
0

1,1
7

Gürlük Terimlerini Uygulama

Düzeyine
Cümleleme
ve
Uygun Etüt ve Uygulamalı Çalışmalar
Eserler Çalma

Etüt ve Eserlerin Çalışmasında İzlenecek Yöntemler

Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 4’te yer alan bulgular çerçevesinde, Tablo 2’de de belirtiği gibi öğrencilerin piyanoda dizi
çalışmalarının desteklediği düşünülen hız kazanma, parmak denetiminin sağlanması ve artikülasyon icrası gibi
boyutlarda sorunlarla karşılaşılabileceği şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 5.
“Piyano Eğitimi 1 Dersi” Etüt ve Eserlerin Çalışmasında İzlenecek Yöntemler Kazanımlarına İlişkin
Öğrenci Yeterlik Düzeyleri
Kazanım/Yeterlik
f
x̄
ss
Toplam x̄
Piannossimo (pp)
30
2,63
1,09
çalabilme
Piano
(p)
30
3,00
1,08
çalabilme
Mezzo forte (mf)
30
3,43
0,85
çalabilme
Forte
(f)
30
3,53
0,93
çalabilme
3,01
Fortissimo
(ff)
30
3,10
1,12
çalabilme
Forzando
(fz)
30
2,73
1,14
çalabilme
Forte piano (fp)
30
2,43
1,00
çalabilme
Crescendo
30
2,93
1,01
(cresc……) çalabilme
Decrescendo
30
2,93
1,01
(decresc…) çalabilme
Motifleri
fark
30
2,43
1,00
edebilme
Cümleleri
fark
30
2,53
1,13
edebilme
2,44
Periyodları fark
30
2,37
1,03
edebilme
Motif, cümle ve
30
2,43
0,97
periyodları
çalarak
sergileyebilme
30
3,27
0,98
Düzeyine uygun
etütler çalabilme
3,28
30
3,30
0,91
Düzeyine uygun
eserler çalabilme
Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 5’te yer alan bulgular çerçevesinde, öğrencilerin bu yarıyılda elde etmiş oldukları tüm
kazanımlara yönelik yeterlik düzeylerinin orta (x̄=2,90) olması, öğrencilerin teknik bedensel kazanımları
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(piyanistik organ gelişiminin) elde edemedikleri böylelikle nüansların icrasında beklenen teknik davranışların
sergileyemedikleri şeklinde yorumlanabilir. Cümleleme yeterlik düzeylerinin zayıf olması hem piyanistik
organların yeterince kullanılamadığını hem de teorik anlamda form bilgisi hazır bulunuşluklarının istenilen
düzeyde olmadığını düşündürmektedir. Düzeyine uygun etüt ve eser çalabilme yeterlik düzeylerinin orta
olması ise teknik yetersizlikle birlikte Tablo 3’te belirtildiği gibi iki el/aynı anda-sağ ve sol el deşifre
yapabilme yeterliklerini kazanım düzeylerinin zayıf olması ile ilişkilendirilebilir.
Tablo 6.
“Piyano Eğitimi 2 Dersi” Piyano Çalmada Temel Davranışlar Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Yeterlik
Düzeyleri

Dizi

Kadans
Çalışmaları

Deşifre
Çalışmaları

Piyano Çalmada Temel Davranışlar

Kazanım/Yeterlik
f
x̄
ss
Toplam x̄
Re majör
30
2,30
1,20
Si minör
30
2,10
1,06
Si bemol majör
30
1,96
1,06
Sol minör
30
2,03
1,18
1,99
3 diyez ve üzeri
30
1,80
1,06
maj-min
3 bemol ve üzeri
30
1,80
1,06
maj-min
Re majör
30
2,20
1,15
Si minör
30
2,00
1,08
Si bemol majör
30
1,96
0,99
Sol minör
30
2,06
1,04
1,97
3 diyez ve üzeri
30
1,86
0,97
maj-min
3 bemol ve üzeri
30
1,76
0,85
maj-min
Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 6’da yer alan bulgulara çerçevesinde, piyano eğitimi 2 dersi kapsamında öğrenci tarafından elde
edilen kazanım yeterlik düzeylerinin zayıf (x̄=1,97.) olmasının, öğrencilerin bir yandan tonalite pratiğinin
yetersiz olmasından (tonalite konusunda bilişsel ve devinişsel kazanımlara ulaşılamadığı), bir yandan da farklı
tonalitelerde dizi ve kadans çalmak için daha uzun bir süreç gerektiren piyano eğitiminin, iki yarıyıl ile
sınırlandırılmasından kaynakladığı yorumu yapılabilir.
Tablo 7.
“Piyano Eğitimi 2 Dersi” Deşifre Çalışmaları Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Yeterlik Düzeyleri
Kazanım/Yeterlik
f
x̄
ss
Toplam x̄
Sağ
el-sol
30
3,03
1,21
anahtarını
deşifre
edebilme
Sol
el-fa
30
2,93
1,04
2,88
anahtarını
deşifre
edebilme
İki el/aynı anda30
2,70
0,91
sağ ve sol el deşifre
edebilme
Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 7’deki bulgular çerçevesinde, piyano dağarcığındaki teknik düzeyin zorlaştığı ve beraberinde
öğrencilerin deşifre edebilme yeterlik düzeyinin de arttığı söylenebilir.
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Par
mak
Değişimi
Uyg.

Tablo 8.
“Piyano Eğitimi 2 Dersi” Parmak Değişimi Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Yeterlik Düzeyleri
Kazanım/Yeterli
f
x̄
ss
Topla
k
m x̄
Dizide parmak
3
3,2
0,9
3,26
değişimi yapabilme
0
6
4

Portat
o Tekniği

Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 8’deki bulgular çerçevesinde, öğrencilerin dizide parmak değişimi yapabilme (parmak değişimi
uygulamaları konusunda) kazanımını elde etme düzeylerinin orta (x̄=3,26) olması, iki yarıyıl süresi boyunca
öğrencilere verilen eser düzeyinin yüksek olmaması diğer bir deyişle öğrencilerin parmak geçişi konusunun
yer aldığı eserler ile karşılaşmamasıyla ilişkilendirilebilir. Bunun yanında öğrencilerin parmak değişimi
konusunda yeterli uygulamaya fırsat bulamadığı söylenebilir.
Tablo 9.
“Piyano Eğitimi 2 Dersi” Portato Tekniği Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Yeterlik Düzeyleri
Kazanım/Yeterli
f
x̄
ss
Topla
k
m x̄
3
2,5
0,8
Portato tekniğini 0
3
9
2,53
uygulayabilme

Pedal
Arpej

Pedal ve Arpej Çalışmaları

Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 9’daki bulgular çerçevesinde, öğrencilerin portato tekniğini uygulayabilme yeterlik düzeyleri
zayıf (x̄=2,53) olması, onların portato tekniği içeren düzeyde eserlerle karşılaşmamalarıyla ilişkilendirilebilir
ve öğrencilerin bu tekniği yeterince uygulama fırsatı bulamadıkları şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 10.
“Piyano Eğitimi 2 Dersi” Pedal ve Arpej Çalışmaları Kazanımlarına İlişkin Öğrenci Yeterlik Düzeyleri
Kazanım/Yeterlik
f
x̄
ss
Toplam
x̄
Sağ
pedal
30
2,30
1,02
kullanabilme
Sol
pedal
30
1,76
0,97
kullanabilme
2,00
Pedal işaretlerine
30
1,96
0,92
uygun olarak pedal
kullanabilme
Diyezsiz
ve
30
2,83
1,41
bemolsüz tonlarda iki el
1 oktav arpej çalabilme
Diyezsiz
ve
30
2,36
1,32
bemolsüz tonlarda iki el
2,42
4 oktav arpej çalabilme
Diyezli
ve
30
2,5
1,25
bemollü tonlarda iki el 1
oktav arpej çalabilme
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Düzeye Uygun Etüt ve Değişik Döneme Ait Ulusal ve Evrensel
Eserleri Çalma
Eser
E
tüt

Diyezli
ve
30
2,00
1,11
bemollü tonlarda iki el 4
oktav arpej çalabilme
Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 10’daki bulgular çerçevesinde, pedal kullanabilme ve arpej çalabilme kazanımlarına yönelik
yeterlik düzeylerinin zayıf (x̄=2,42) olması, öğrencilerin bu tekniği içeren düzeyde eserlerle karşılaşmadıkları
ile ilişkilendirilebilir. Diğer yandan piyano eğitiminde öncelikle iki elin eş güdümünün sağlanmasının
ardından sağlıklı bir şekilde pedal tekniğine geçilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin pedal
kullanımı yeterliğinin zayıf olması, pedal eğitimini kapsayan piyano eğitimi sürecinin iki yarıyıl ile
sınırlandırılmasıyla ilişkili olduğu yorumu yapılabilir.
Tablo 11.
“Piyano Eğitimi 2 Dersi” Düzeyine Uygun Etüt ve Değişik Döneme Ait Ulusal ve Evrensel Eserleri
Çalma Konusuna İlişkin Öğrenci Kazanımları
Kazanım/Yeterlik
f
x̄
S
Toplam
x̄
Düzeyine uygun
30
3,20
0,92
3,20
etütler çalabilme
Barok Dönemi
30
2,70
1,08
2,56
özelliklerine
uygun
olarak bu döneme ait
piyano
eserlerini
çalabilme
Klasik Dönem
30
2,90
1,21
özelliklerine
uygun
olarak bu döneme ait
piyano
eserlerini
çalabilme
Romantik
30
2,46
1,19
Dönem
özelliklerine
uygun olarak bu döneme
ait piyano eserlerini
çalabilme
Çağdaş Dönem
30
2,20
0,99
özelliklerine
uygun
olarak bu döneme ait
piyano
eserlerini
çalabilme
Türk
30
2,57
1,00
bestecilerine ait piyano
eserlerini çalabilme
Puan aralıkları: çok iyi (4,20-5,00), iyi (3,40-4,19), orta (2,60-3,39), zayıf (1,80-2,59) ve çok zayıf
(1,00-1,79)
Tablo 11’deki bulgular çerçevesinde, öğrencilerin bu yarıyılda edindikleri tüm kazanım düzeylerinin
zayıf (x̄=2,33)olması, teknik yetersizlikle birlikte Tablo 3’te de belirtildiği gibi iki el/aynı anda-sağ ve sol el
deşifre yapabilme yeterliklerini kazanım düzeylerinin zayıf olması ile ilişkilendirilebilir. İkinci yarıyılda
Piyano Eğitimi 2 dersinde öğrencilerin eser çalabilme yeterliklerinin zayıf düzeyde olması yine ilk yarıyıldaki
piyano eğitimi 1 dersinde gürlük terimlerini uygulayabilme yeterliklerinin orta düzeyde olması teknik
bedensel kazanımların (piyanistik organ gelişiminin) elde edilememesi böylelikle nüansların icrasında
beklenen teknik davranışların sergilenememesi; cümleleme yeterliğinin zayıf olması, hem piyanistik
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organların kullanılamaması hem de teorik anlamda form bilgisi hazır bulunuşluklarının olmaması sebebiyle
ilişkilendirilebilir. Ayrıca eser çalabilme yeterliğinin kazanımında da gerekli olan piyano eğitimi 2 dersi
kapsamında Tablo 6’da belirtilen tonlarda öğrencilerin dizi ve kadans çalma kazanımlarına ilişkin yeterlik
düzeylerinin zayıf olması bir yandan tonalite pratiğinin yetersiz olması; piyano dağarcığındaki teknik düzeyin
zorlaşması ve beraberinde deşifre edebilme düzeyinin de artması ve piyano eğitimi sürecinin iki yarıyıl ile
sınırlandırılması öğrencilerin düzeylerine uygun eser çalabilme yeterliğinin zayıf düzeyde olmasına etken
olabilir.
SONUÇ
Elde edilen bulgular doğrultusunda YÖK 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı kapsamında
2018-2019 eğitim-öğretim yılında yürütülen “piyano eğitimi 1” dersinde öğrencilerin:

Piyano çalmada temel davranışlar içeriğine ilişkin dizi çalabilme yeterlik düzeylerinin orta
(x̄=2,80), kadans çalabilme yeterlik düzeylerinin orta (x̄=2,69); staccato çalabilme yeterlik düzeylerinin
(x̄=3,53) ve legato çalabilme yeterlik düzeylerinin ise iyi (x̄=3,70) olduğu,

Deşifre çalabilme yeterlik düzeylerinin orta (x̄=3,05) olduğu,

Zıt yönde ve paralel dizi ile beş parmak dizi çalışmaları yapabilme yeterlik düzeylerinin orta
(x̄=3,13) olduğu,

Etüt ve eserlerin çalışmasında izlenecek yöntemler içeriğine ilişkin gürlük terimlerini
uygulayabilme yeterlik düzeylerinin orta (x̄=3,01), cümleleme ve uygulamalı çalışmalar yapabilme yeterlik
düzeylerinin zayıf (x̄=2,44), düzeyine uygun etüt ve eser çalabilme yeterlik düzeylerinin ise orta (x̄=3,28)
olduğu;
YÖK 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında
yürütülen “Piyano eğitimi 2 dersinde öğrencilerin:

Piyano çalmada temel davranışlar içeriğine ilişkin dizi çalabilme düzeylerinin (x̄=1,99) ve
kadans çalabilme düzeylerinin zayıf (x̄=1,97),

Deşifre çalabilme yeterlik düzeylerinin orta (x̄=2,88),

Parmak değişimi uygulamalarını yapabilme yeterlik düzeylerinin orta (x̄=3,26),

Portato tekniği uygulayabilme yeterlik düzeylerinin (x̄=2,53) zayıf,

Pedal kullanabilme yeterlik düzeyleri (x̄=2,00) ve arpej çalabilme yeterlik düzeylerinin
(x̄=2,42) zayıf,

Düzeylerine uygun etüt çalabilme yeterlik düzeylerinin orta (x̄=3,20) ve değişik dönemlere ait
ulusal ve evrensel eserleri çalabilme yeterlik düzeylerinin zayıf (x̄=2,56) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öneriler
Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir:

Piyano Eğitimi 1 ve Piyano Eğitimi 2 derslerine yönelik olarak her iki döneme ait içerik ve
kazanımlar detaylandırılmalı ve bu içerik ve kazanımlar anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.

Müzik öğretmeni adaylarının, piyano eğitiminde gerekli kazanımları ve yeterlikleri aşamalı
olarak elde edebilmeleri için Piyano Eğitimi 1 ve Piyano Eğitimi 2 derslerinin içerikleri temel amaçlardan
özel amaçlara göre sıralı bir şekilde sunulmalıdır.

Piyano Eğitimi 1 ve Piyano Eğitimi 2 derslerinin içerikleri, ilgili programın müzik teorisi
derslerinin içerikleri ile örtüşmeli ve birbirini takip edecek, destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Güncel müzik öğretmenliği lisans programının içeriği kapsamında ayrılan piyano eğitimi ders
süresinin yetersiz olduğu dikkate alınarak ilgili içerik yeniden düzenlenmelidir.

Müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi kapsamında belirtilen içeriğe yönelik kazanımları
tam olarak elde edilebilmeleri amacıyla ilgili dersin dönem sayısı artırılmalıdır.
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(59)
Öğr. Gör. Yusuf YİĞİT11; Öğr. Gör. Emine AY YİĞİT2
DEĞERLER EĞİTİMİ ve OKUL532
VALUES EDUCATION and SCHOOL

ÖZ
Son yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle beraber , bilginin üretimi ve aktarımı sayesinde eğitime
ulaşım kolaylaşmıştır. Teknoloji bilgiye ulaşım konusunda fayda sağlarken, bazı olumsuz özellikleri de
taşır.Teknolojinin olumsuz etkileri uzun zamandır bilim çevreleri tarafından sorgulanan bir konudur. Bu konu
toplumda önemli ölçüde kültürel bozulmaya sebep olmuştur. Bu sebeple konunun araştırılıp çözüm yolları
bulunması gerekmektedir. Teknoloji bir taraftan insanlar arasındaki bilgi alışverişini hızlandırırken, diğer
taraftan insan ilişkilerinin zayıflamasına sebep olmaktadır Bu durum yüz yüze ilişkileri azaltmakta ve ikincil
hale getirmektedir. Bilgiye ulaşmada kullanılan iletişim araçları, bilgi aktarımını hızlandırmakta, ancak insani
değer kalıplarını da aynı şekilde bozmaktadır. Bu eksiklik değerler eğitimi konusunun okullarda ve ailede
önemini arttırmakta ve daha anlamlı hale getirmektedir. Değerler eğitimi sonucu insanda ortaya çıkan
potansiyel güç , insani değerleri düşürmeyen, insanı küçültmeyen ve insan onurunu yücelten bir güçtür.
Davranışlarımıza yön veren değerler, toplumsal baskı olmadan bizi etkiler. Değerler eğitimi yolu ile kazanılan
davranışlar daha kalıcı ve anlamlıdır. Böylece davranışlar içselleşmişir. İçselleştirilen davranışlar kişinin
özümsediği ve kendine ait hissettiği değerler sayesinde olur.Bu literatür taraması araştırmasında, okulda
verilen eğitimin değerler eğitimindeki rolü üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Değer,değerler eğitimi,okul.

ABSTRACT
While technology provides benefits in accessing information, it also has some negative features. The
negative effects of technology have long been questioned by the scientific community. This issue has caused a
significant cultural deterioration in society. For this reason, it is necessary to investigate and find solutions.
Technology accelerates the exchange of information on the one hand, while weakening human relationships
on the other. This reduces face-to-face relationships and makes it secondary. The communication tools used
to access information accelerate the transfer of information, but also distort human value patterns. This lack
increases the importance of values education in schools and families and makes them more meaningful. The
potential power that emerges as a result of values education; It is a force that does not reduce human values,
does not diminish human beings and glorifies human dignity. The values that shape our behavior affect us
without social pressure. Behaviors gained through values education are more permanent and meaningful.
Thus, behaviors become internalized. Internalized behaviors are thanks to the values that the person
assimilates and feels.In this literature review research, the role of school education in values education will
be emphasized.
Keywords: Value, values education, school.
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GİRİŞ
Değerler, bireylerde başlar.Toplumun tamamını etkiler. Bugün ekonomik,teknolojik olarak güçlü
Japonya, Hindistan, Çin gibi ülkeler incelendiğinde; geçmişten günümüze gelen değerlerinin olduğu görülür.
Değer; genelde inanılan,istenilen davranışlar için ölçek olarak kullanılan olgudur. İlk defa Znaniecki
tarafından sosyal bilimler literatürüne kazandırılan değer kavramı, Latincede‚değerli olmak‛veya‚güçlü
olmak‛anlamlarına gelen‚ valere‛kökünden türetilmiştir (Bilgin,1995:20). Değerler, toplum ya da bireyler
tarafından benimsenen birleştirici olgulardır. Toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve bireylerin iyiliği
için yararlı olduğuna inanılan ölçütler, bilinç duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargılar ve bireyin
bilincinde yer eden ve davranışı duygu ve heyecanları yönlendiren güdülerdir. Değerler, inançlardır. Ancak
tamamıyla nesnel, duygulardan arındırılmış nitelik taşımazlar; etkinlik kazandıklarında duygularla içi içe
geçerler. Değerler bireyin amaçlarıyla ve bu amaçlara ulaşmada etkili olan davranış biçimleriyle (hak bilirlik,
yardım severlik gibi ilişkilerdir. Değerler, özgül eylem ve durumların üstündedir. Örneğin,. Hayatta değerler
doğru ve yanlışı ayırmamıza yardım ederler. Hayatı anlamlı kılarak, toplumu oluşturan bireylerle birlikte
yaşamamıza imkân sağlarlar. Değerler, Bireylerin kendisi ve toplumda yaşayan başkalarının yaşantısının
niteliğini arttırırlar. Değerler doğuştan gelmeyip, insanları gözlem ve onlarla etkileşim sonucunda yaşayarak
öğrenilirler (Bostrom 1991dan akt. Akbaş, 2004:125). İnsan doğuştan değer sistemi üzerine doğar, ailesinden
ilk değerlerini öğrenir. Okul yaşamıyla beraber yeni değerler kazanır. Hayatı boyunca değerler sistemi ile haşır
neşir olur.
DEĞERLERİN TARİHİ
1900’lerin başından itibaren ahlak eğitimi bu eğitimin amaç ve yöntemleri konusunda çalışmalarla
başlamıştır. Bu dönem öncesinde de okullarda öğrencinin akademik başarısını artırmak ve vatandaşlık
bilincini geliştirmek amacıyla ahlak konusunda eğitimi yapılmıştır. Değer ve ahlak eğitimi İkinci Dünya
Savaşı sonrası geleneksel yöntemlerle değerler eğitimi olarak devam etmiştir (Kirschenbaum,1995). 1960’ın
ortalarında ABD’de Sidney Simon ve arkadaşları tarafından geliştirilen değer açıklama yaklaşımı, 1970’lerin
başlarında Kohlberg ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve uygulanan adil topluluk okulları gibi yaklaşımlar
ile telkine dayalı değer öğretimine alternatif öğretim yolları geliştirilmiştir. 1980’lerden sonra vatanseverlik,
aile, sorumluluk ve güven gibi geleneksel değerlere dönüş başlamış,1992 yılında ise Lickona tarafından
karakter eğitimi akımına yeniden dikkatler çekilmiştir (Kirschenbaum, 1995; Lickona, 1992; Yüksel,
2005:42). Değerler eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar 1970’li yılların ortalarından sonra ancak
yayımlanmıştır. Değerler eğitimiyle ilgili yapılan bu yayın ve çalışmalarda Rokeach, Simon, How, Raths,
Harmin, Kirschenbaum, Kohlberg gibi isimlerin ön plana çıktığı görülür.
1990’lı yıllara gelindiğinde ise toplumsal ve ahlakî değerlere verilen önem azalırken, bireysel uyum
değerleri ön plana çıkmıştır. Bu dönem sonrası ortaya çıkan toplumsal sorunlar değerler ve ahlak eğitimini
tekrar gündeme getirmiştir. Aileler, eğitimciler ve toplum liderleri bu olumsuz gelişmeler karşısında okullarda
ahlak ve değerler eğitimini tekrar vurgulamaya başlamışlardır (Demircioğlu ve Tokdemir,2008,73). 1990
yıllarından sonra postmodern akımın etkisiyle toplumda geleneksellikten hızlı kopuş bazı değerleri hızla yok
etmiştir. Geleneklerin yok olması
toplumda var olan değerleri azaltmıştır. Sanayileşme sonrası
makinalaşmaya geçiş, işgörenlerin uzun süreli çalışma saatleri insan ilişkilerini zayıflatmıştır.Yeni küresel
dünyanın yeni düzeni çoğu değerin günümüzde de kaybolmasına sebep olmuştur. Gelenekselliği tamamen
reddeden yeni dünya düzeni kitle iletişim araçları ile kendine ait küresel değerleri topluma hızla empoze
etmiştir. Geçmişte en ilkel kabilelerde bile görülen değerler bu gün artık yoktur.Aynı zamanda bireycilik, aile
yapılarını da bozmuştur. Aile yapısındaki bozulma bireylere ilk eğitimin aile verildiği düşünülürse değerlerin
kaybolmasının ana sebeplerinden birisi olarak görülebilir.
DEĞERLER EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLAR
Telkin Etme Yaklaşımı
Öğrenci davranışlarını olumlu yönde değiştirerek içselleştirilmelerini sağlayan telkin yaklaşımı
öğretim materyalleri ile desteklenmektedir. Değerlerin eğitiminde Sparka tarafından ortaya konulan telkin
etme, ahlaki gelişim, analiz,aydınlatma/belirginleştirme ve eylem/davranış öğrenme adlı beş yaklaşım
kullanılmaktadır. Telkin etme yaklaşımında öğrencilere belirli değerleri aşılamak veya bunların öğrenciler
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tarafından içselleştirilmelerini sağlamak, öğrencilerin sahip oldukları değerleri değiştirmek vardır (İşcan,
2007, 33).
Telkin yoluyla değerler eğitimi, öğrencilerin okuma metinleri ve diğer akademik uygulamalarla
kendilerine iletilen birtakım değer ve erdemleri sınıf içinde almasıyla gerçekleşir. Bu yaklaşımda ahlaki
öğretilere yoğun bir şekilde yer veren ve öğrencileri taklide teşvik edici hikâye, biyografi, videolar vb. değer
edindirme sürecinde bir öğretim materyali olarak kullanılır. Öğrenme öğretme sürecinde çocuklara,
kazanmaları gereken değerler doğrudan söylenerek bu değerleri öğrenmeleri sağlanmaya çalışılır. Bu
cümleden olarak telkin yoluyla karakter eğitimi davranışçı kuramın öğrenmeye yönelik ilkeleriyle paralellik
gösterir. (Ekşi ve Katılmış, 2011:16)Telkin yoluyla değer öğretimi, ergenlik öncesi çocuklarda daha etkili
olmaktadır. Bunun sebebi ergenlik döneminde birey, yetişkinler olmadan ayakta durabileceğini kanıtlamak
isterler. (Bacanlı,2001’den aktaran Aladağ, 2009:22). Ülkemizde ortaöğretim öncesi uygulanması daha
verimli olacaktır.
Davranış Öğrenme Yaklaşımı
Pekiştirme kullanılarak davranışları kalıcı hale getiren davranış öğrenme yaklaşımı öğrenmede
oldukça önemli bir yere sahiptir. Davranış öğrenme yaklaşımında, belirginleştirme yaklaşımında belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesinde proje ve benzeri, bireylerin etkin olabileceği, etkinlikler kullanılmaktadır.Bu
yönelme öğrencilerin sahip olduğu istenmedik davranışları önlenip program hazırlayıcılarının belli koşulları
göz önünde bulundurarak seçtiği değerler öğrencilere kazandırılmaktadır.
Ahlaki Gelişim Yaklaşımı
Sparka, ahlakî gelişim yaklaşımında, telkin etme yaklaşımındaki öğrencinin değerleri içselleştirme
sürecinin yeterli olmadığını belirtmektedir. Öğretmen ilk görev olarak, bir davranış hakkında iyi ve kötünün
ne olduğunu çocuk bakış açısından anlaması gerekir. Öğretmen, çocuğun inanç ve yargıları ile uyum
göstermesinden çok, onun kendi ahlakî yargılamalarıyla ilgilenmelidir. Bu yaklaşımla öğrencilere değerleri
muhakeme yeteneği kazandırılmaktadır. Piaget’göre çocukların ahlak gelişimini anlamak için oynadıkları
oyunlarını izlemek gerekir, çocukların ahlak gelişimleri genelde bilişsel gelişimlerine paralel devam eder.
Analiz Yaklaşımı
Eleştirel düşünme olaylara çok yönlü bakabilmeyi sağlar. Bu yaklaşımda önemli olan mantıksal ve
gerçekçi olmadır. Çoğunlukla sosyal bilimciler tarafından kabul edilen değer analizi yaklaşımının amacı,
değer konularıyla ilgili eleştirel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmada öğrencilere
yardımdır. Bu yaklaşımda öğrenciler, araştırma konuları veya değer konuları ya da doğruluk hakkında
kanıtlanabilir gerçekler elde etmeye teşvik edilirler. Öğrenci odaklı olan bu yaklaşım öğrencilerin kendilerini
ifade etmesine olanak sağlar. Diğer yaklaşımlardan bir diğer farklı olarak bu yaklaşımda “değerlerle ilgili
konu ve sorulara karar vermek için öğrencilerin mantıksal düşünmelerine ve bilimsel incelemeler yapmalarına,
öğrencilerin kendi değerlerini kavramsallaştırmalarına, bunlar arasında karşılıklı bağlantılar kurmalarında bu
süreçlerde mantıksal ve analitik süreç izlemelerine yardım etmek amaçlanmıştır (Sparka ve diğerleri; akt
İşcan,2007). Öğrenciyi merkeze alan bu yaklaşımda öğrencinin öğrenme sürecinde fazlasıyla aktif olması
amaçlanmıştır.
DEĞERLER EĞİTİMİ
Değer eğitimi, eğitimdeki değerlerin transferini güçlendirme yollarını arar. Bu transfer okuldaki
işlenen müfredat ve ahlaki atmosferle ilgilidir. Eleştirel düşünme, fikirlerin/düşüncelerin analizi ve
karşılaştırılması aracılığıyla değerler ve değer gelişimi hakkındaki düşüncelerini geliştirmeyi amaçlar. Değer
eğitimi, ahlaki gelişim, eleştirel düşünme ve eleştirel pedagojik eğitim açısından önemli kavramlardandır.
Bütün bu kavramların kendilerine özgü felsefi ve siyasal geçmişleri ayrıca eğitimsel uygulamaları bulunur.
İnsanlar sık sık “hareketler”açısından konuşurlar. Örneğin “eleştirel düşünme” hareketi ve “değer eğitimi”
hareketi gibi. Bu kavramların ifade edilen eğitimsel uygulamalardan ziyade temel olarak hareketleri temsil
ettiği açıktır (Veugelers, 2000: 37). Değerler eğitiminde öğrenci merkezde olasına rağmen öğretmen
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öğrencilerine iyi bir rol model olmak zorundadır. Öğrenilen değerler mutlaka davranışa dönüşmelidir.
Davranışları uygulamanın yanında bilimsellik özellikle eleştirel düşünme büyük önem arz eder.
Ryan ve Bohlin (1999:242245).Ailelere çeşitli tavsiyelerde bulunmuşlardır bu
Tavsiyeler;
1. Öncelikle iyi bir örnek ve model olun.
2. Bu ağır yükü tek başınıza taşımayarak profesyonel yardım alın.
3. Çocuğunuzun okul hayatında etkili olun.
4. Çocuğunuzun aklına ve kalbinde nelerin kalıcı olduğunu kontrol edin.
5. Temel kuralların, değerlerin öğrenilmesi konusunda sabır gösterin.
6. Ceza verirken dahi çocuğunuzu sevgiyle cezalandırmalısınız ve ceza gereken durumda çocuk
cezanın nedenini bilmeli.
7. Konuşmalarınıza çocuklar için dikkat etmelisiniz ve ahlaki bir dil kullanın.
8. Karakter eğitimini yalnızca kelimelere indirgemeyin.
9. Evinizde iyi karakterin oluşması önemli bir öncelik olmalı.
Aileler sayılan etkinlikleri uyguladıkları ve çocukların gelişimini olumlu etkileyen davranışlarda
bulundukları surece çocuğun değer eğitimi daha da başarılı olacaktır. Değerler eğitimi ve değer eğitimine
katkıda bulunmak için dünyada çok sayıda ülkede değerlerin nasıl öğretileceği ile ilgili çalışmalar
yapılmaktadır. (Stanley,1983:242).Değerlerin içselleştirilip kalıcı hale gelmesinde ailelerin rolü oldukça
önemlidir. Öğretmenin yanında aileler çocuklarına iyi bir rol model olmalıdırlar.
İnsani Değerler Programı, beş evrensel değerden söz etmektedir.
a Sevgi
b Hakikat
c İç Huzur
d Doğru Davranış
e Şiddetten Kaçınma
Sevgi
Sevgi tüm evreni bir arada tutan en yüce değerdir. Sevgiyle yaşamak, herkese karşı merhametli olmayı
gerektirir. Hepimiz açılabilir ve sevginin içimizden akarak dışarıya, dünyaya neşrolmasını sağlayabiliriz.
Sevgi ilen yetişen bireylerin kendine güvenleri diğer insanlara nazaran fazladır.Yapılan araştırmalarda
sevgiden yoksun bireylerin büyüme ve gelişmelerinin yavaş olduğu görülmüştür.
Hakikat
Hakikat insanın değerinin ebedi olduğu ve dünyanın değişip duran bakış açısının ötesinde yer aldığı
düşünülür. Hakikat zaman/mekan/yerdeki değişikliklerden etkilenmez ve idrak gücümüzün rolü de hakikati
bulmaktır. Doğru sözlü insan sadece hakikati söyleyen insan olmakla yeterli olmayıp aynı zamanda, kalbinde
ve eylemlerinde de dürüst olan, örneğin düşündükleri, söyledikleri ve yaptıkları arasında uyum olan kimsedir.
.Hakikat erdemli toplumun olmazsa olmazıdır. Toplumda huzurun tahsisi ancak,hakikat konuşan insanların
varlığıyla mümkün olabilir.
İç Huzur
Duyusal sistemimiz tedirgin edildiğinde, huzursuzluk ve kafa karışıklığı ortaya çıkar. Duygusal
seviyede, son derece aranan bir insani değer olan iç huzurun değeri gündeme gelir. Bu bir aylaklılık hali
olmayıp, duygusal bir dengelilik, bir sakinlik halidir. Duygular sakinleştirildiği takdirde, iç huzur meydana
gelir ve eylemlerimiz de duygusal arzular tarafından karartılamaz.Öfke kontrolü,kızgınlık hallerinden
kurtulma ancak iç huzurla mümkün olabilmektedir.
Doğru Davranış Geliştirme
Doğru davranış eylem halindeki hakikattir. Herbert Spencer, gerçekten de "Eylem, düşünce dairesinde
kök salar," demiştir. Her eylemin arkasında, duyulardan birinin neden olduğu bir düşünce vardır. Ayrıca,
içimizde iki güç bulunur. Biri, arzulardır ve öteki de iradedir. Arzular bizi aşağıya çeker, fakat irade de hayatta
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doğru seçimleri yapmaya kapasitemizi güçlendirir. Çocukların iyi alışkanlıklar oluşturmaya ve kendilerini
ayakta tutma becerilerinin yanı sıra toplumsal ve ahlâki becerileri geliştirmeye ihtiyaçları vardır.
Şiddetten Kaçınma
Hem cinslerimiz olan insanlarla aramızdaki ilişkiyi de aşarak canlı ve cansız her şeyi kucaklayan
evrensel bir şeydir. Çevremize karşı bir yükümlülüğümüzün olduğu anlayışından kaynaklanır. Şiddetten
kaçınma, tüm hayat biçimlerine yönelik uyum ve anlayış demektir. Bunun uygulaması sadece fiziksel yönüyle
kısıtlanmış olmayıp, sözleri, düşünceleri ve hareketleri de kapsar, (İnsani Değerler Eğitimi Semineri, 1996).
Ülkemizde son yıllarda şiddet olayları oldukça artmıştır. Bu durumda televizyonların, sosyal medyanın etkisi
oldukça fazladır. Yapılan araştırmalar ailelerinden şiddet gören bireylerin, kendi ailelerini kurduklarında
eşlerine şiddet uyguladıklarını ortaya çıkarmıştır. Ülke politikalarının şiddet uygulayıcılarına caydırıcı cezalar
uygulaması gerekmektedir.
DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE OKUL ve AİLE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Öğrencilerin aileleri ve çevre okuldan önce bireylerin ilk eğitimleriyle birlikte değer eğitimine
başlamaktadır. Bireylerin kişiliklerinin şekillenmesi erken yaşlarda meydana geldiğinden, çocukluğun ilk
yılları çok önemlidir. Çocuklar okula gelemeden önceki ilk eğitimleri ailede başladığından, değerlerin
öğretiminde ailenin önemi daha da büyüktür.Değer eğitimi çocuğun yaşadığı, her türlü ortamda meydana
gelmektedir (Doğanay, 2011: 225). Bu sebeple evde aile bireyleri okulda öğretmenleri bireylere işbirliği
halinde çalışarak model olmalıdırlar (Dilmaç, 2002: 55). Ailelerinin yanlarında değerler eğitimi almamış
bireylerin okul yaşamında değerleri benimsemesi oldukça güçtür. Bunun yanında okulda verilen değerler
eğitiminin evde aile tarafından pekiştirilmesi gerekmektedir. Aileler çocuklarının okuldaki davranışlarını
mutlaka takip etmesi gerekir. Bazı çocuklar evde ve okulda birbirinden tamamen farklı davranabilmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Ada, Baysal ve Korucu, 2005 tarafından yapılan araştırma da görülmüştür ki değerler ve ahlak yargı
sistemleri sınıf içi davranış değişikliği boyutunda önemli etkili vurgulamaktadır. Öğrencilerin sınıf içerisinde
her boyutta sınıf iklimini olumlu yönde etkileyen bir unsurdur. Çocukların hatalarına, olumsuz davranışlarına
karşın, “sen” dili yerine, “ben” dili ve “öz saygı geliştirici” dil kullanmalıdır.Onların olumsuz davranışlarına
değil olumlu davranışlarına odaklanılmalıdır. Olumlu davranışları desteklenmelidir. Ahlak eğitim ve öğretimi
ile ilgili yeni yöntem ve teknikleri içeren eserler yetersizdir. Eksik olan bu alanda çalışmalar yapılmalı,
literatüre yeni eserler kazandırılmalıdır. Televizyonda çocuklara izletilen programlar konusunda ebeveynler
seçici olmalı ve televizyonu çocukla birlikte seyrederek gerekli yerde gerekli açıklamayı yapmalıdır. Değerler
eğitimi konusunda halk bilinçlendirilmeli, bu konuda ailelere yönelik kurs ve konferanslar düzenlenmelidir.
Değerler eğitimi ilk önce ailede başlamalı, okullarda eğitime okul öncesi düzeyden başlamalıdır.
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(60)
Öğr. Gör. Yusuf YİĞİT11; Öğr. Gör. Emine AY YİĞİT2
MUĞLA YÖRESEL YEMEKLERİ
MUGLA LOCAL FOOD

ÖZ
Türk mutfak kültürü, kültürel özellikleri ve çeşitlilik açısından oldukça zengin bir mutfaktır. Son
yapılan araştırmalarda yöresel yemeklerin önemli olduğu, turistlerin ziyaret için gittikleri ülkelerde bölgenin
mutfağına ait özellikleri tanımak istedikleri ortaya çıkmıştır. Kültürel miras kabul edilen mutfak kültürü,
Ülkemizde geç fark edilmiş kuşaktan kuşağa aktarılan bu mirasın önemi yeni anlaşılmaya başlamıştır.Yöresel
yemeklerin tanıtımı ve pazarlanması turizm gelirlerine olan katkısı açısından da önemlidir.Türk mutfağına ait
özellikler ülkemizde her ilde birbirinden farklı özellikler taşır.Bu durum aynı bölge içerisinde yöreden yöreye
farklılıkları ortaya çıkarır. Muğla yemek kültürü ege bölgesi mutfak kültürünün özelliklerini taşır ve sebze
ağırlıklıdır.Bu derleme çalışmasında turizm kentlerinden açısından önemli olan Muğla mutfağı
incelenmiş.Yöreye ait yemeklere örneklere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muğla, yöresel, mutfak, yöresel mutfak.

ABSTRACT
Turkish cuisine culture, is a cuisine rich in cultural features and diversity. In the latest researches, it
was revealed that local dishes are important and tourists want to know the characteristics of the cuisine of
the region in the countries they visit. Culinary culture, which is accepted as a cultural heritage, The
importance of this heritage, which has been transferred from one generation to the next, has started to be
understood. The promotion and marketing of local dishes is also important in terms of its contribution to
tourism revenues. The characteristics of Turkish cuisine have different characteristics in each province in our
country. This situation reveals differences from region to region within the same region. Muğla food culture
has the characteristics of culinary culture in the Aegean region and is predominantly vegetable. In this
compilation study, muğla cuisine, which is important in terms of tourism cities, has been examined.
Keywords: Muğla, local, kitchen, local cuisine.
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GİRİŞ
Muğla mutfağı özellikleri bakımından incelendiğinde; genel yapıyı sebzeler, yörede yetişen
mantarlar meyveler, yabani otlar tahıl ürünleri, deniz ürünleri ve et oluşturur. Yöre mutfağı ürünleri içinde
zeytin, zeytinyağı ve çam balı önemli bir yere sahiptir. Yöresel yemekler, bölgede yaşayan insanlarının uzun
yıllar birlikte yaşamaları sonucu, gelenek haline getirdiği, bu gelenek ve görenekler doğrultusunda uygun
pişirme teknikleri ile servis edilen yiyecek ve içeceklerdir. Özel günlerde daha çok tüketilen, genellikle bir
olay sonucunda kültüre yerleşmiş ve halk tarafından diğer yemeklere göre üstün tutulan yemeklerdir.
Destinasyonlar için yemek kültürlerinin varlığı bölgenin yerel mutfağının korunmasına da yardımcı
olmaktadır (Kızılırmakvd.,2014:77). Gastronomi Turizminin, ülkemizdeki yeri şüphesiz önemlidir.Köklü bir
yemek kültürüne sahip Türkiye, her bölgede oluşmuş coğrafi çeşitlilik avantajı sebebiyle, bölgesel farklı
lezzetleri de içerisinde barındırma özelliği kazanmıştır.Ancak ülkemizin gastro seyahatlere paket turlarda
önem vermeyen bir ülke olması, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası boyutta yemek konusunda etkinliğinin
azalmasına neden olmaktadır (Dilsiz, 2010: 33). Günümüzde alternatif turizm çeşitlerinin sayı ve niteliği
günden güne artmaktadır.Son yıllarda en fazla talep artışı görülen turizm çeşitlerinden birisi gastronomi
turizmidir. Yörelere ait yerli ürünlerin veya yemeklerin sunumu esnasında bu yemekleri turistik faaliyetin
içerisine katılımı temel amaç olmalıdır ( Çoşan ve Seçim, 2019:289).Yöresel yemeklerin tanıtımı gastronomi
turizminin ülkemizde gelişimi açısından oldukça önemlidir. Yapılacak bu tanıtımlarla yöresel üretim yapan
halkın gastronomi turizminin içinde bulunması sağlanacaktır. Bir başka önemli konu ise geçmişten gelen
kültür ve sofra zenginliğin yazılı kaynaklarda yer verilerek günümüz mutfak kültürünün şekillenmesi
sağlanmalıdır. Bazı unutulmaya yüz tutan veya unutulmuş mutfak lezzetlerin yeniden ortaya çıkarılması
önemlidir. Unutulma tehlikesi ile karşı karşıya olan bu lezzetler gastronomi turizmi bakış açısıyla
değerlendirilmeli ve bu lezzetlere sürdürülebilir bir özellik kazandırılmalıdır (Seçim, 2018:128). Somut
olmayan kültürel miras kapsamı alanına giren alanlar; sözlü anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri,
masallar, atasözleri, fıkralar vb.), gösteri sanatları (Karagöz, meddah,kukla, halk tiyatrosu vb.), toplumsal
uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, Nevruz, vb. kutlamalar),doğa ve evrenle ilgili bilgi
ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi vb. ) ve el sanatları
gelenekleri (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi) gibi alanları
içermektedir (https://yemek.win/2018/09/24/somut-olmayan-kulturel-miras-yemek-kulturu/).
Ülkemizde
kültürel miras listesinde Türk kahvesi yerini almıştır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü,
Türk kahvesini 2013 yılında listeye almıştır
(https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151127_unesco_kulturel_miras_gch).
Özellikle destinasyonların ziyaretçilerine sunduğu yerel yemekler destinasyonların turistler tarafından
tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır (Dilsiz, 2010: 20).
Muğla Yöresel Ürünleri
Tarhana
En tanınmış yemeklerin başında Muğla’nın kendine özgü tarhanası gelmektedir.Tarhana yazın yapılıp
pencere önlerine ya da avlulara serilip kurutulur. Muğla tarhanasını diğer tarhanalardan ayıran özellik içinde
börülce bulunmasıdır.
Bal
Muğla ili tarımsal ürünlerinin çeşitliliği ile dikkati çeker. Dünya’da arıcılığın en önemli
merkezlerinden kabul edilmiştir. Marmaris ilçesi çam balı ile ünlü olup “Dünya Çam Balı Üretiminin
Başkenti” olarak anılmaktadır. Ülkemizde üretilen çam balının % 90'ı Muğla’dan sağlanmaktadır.
Balıkçılık
Deniz Kültür Balıkçılığında Türkiye'de ilk sıradadır.

Zeytin
Muğla, zeytincilik de gelişmiş olup, yağlık zeytin alanında Türkiye’de ikinci sıradadır.
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Turunçgiller
Ortaca, Fethiye, Dalaman ve Dalyan ilçelerinde ise yaygın bir şekilde narenciye tarımı (portakal,
limon, mandalina, greyfurt) yapılmaktadır(http://www.mugla.gov.tr/mugla-rehberi).
Sarımsak
Ula, bölgede sarımsağı ile tanınmaktadır. Bunun bir nedeni, yetiştirdiği sarımsağın bilinirliği, diğeri
ise yöresel yemek yapımında ağırlıklı kullanılmasındandır. Yöresel yemeklerden bazıları genellikle evlerde
hazırlanmakta
olup,
bazılarını
ilçe
merkezinde
az
sayıdaki lokantalarda
yapılmaktadır
(https://mugla.ktb.gov.tr/TR-158664/yoresel-urunler.html).
Muğla Yöresel Mutfağından Örnekler
Karavilla Yemeği
Karavilla yemeği, sonbaharda ilk yağmurların ardından bahçe ve duvar kenarlarından toplanan
salyangozlarla yapılan Datça yöresine ait bir ait bir yemektir.
Malzemeler:
500 gr salyangoz
1 yemek kaşığı salça
Taze etli biber
Zeytinyağı
1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
Tuz

1,5 baş kuru soğan
2 adet domates
½ demet maydanoz
1 tatlı kaşığı karabiber
1-2 yemek kaşığı limon suyu
Su

Resim 1.
Yapılışı:
Salyangozlar toplandıktan sonra içinde sıvı birikintisi varsa akması için sepette ya da poşette bir gece
bekletilir. Kaynar suya atılarak en az üç kez kaynatılıp, suyu dökülür. Suyu durulduktan sonra çıkarılır,
süzülür. Ayrı bir tencerede zeytinyağı ısıtılır. Soğan doğranır, sararana kadar kavrulur. Salça, biber,
domates,toz kırmızı biber eklenir. Kavrulduktan sonra salyangozlar ilave edilir.5-6 dakika daha kavrulur.
Üstüne maydanoz, karabiber, limon suyu, tuz ve üstünü iki parmak geçecek seviyede su eklenir. Yarım saat
pişirilir.servis yapılır( https://mugla.ktb.gov.tr/TR-158664/yoresel-urunler.html).
Tilkişen Kavurması

Resim 2 .
Malzemeler :
1 bağ tilkişen otu
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
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3 adet yumurta
Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı:
Tilkişen bol suda yıkanır. Elle sert kısım gelene kadar kırılır. 15 dakika haşlanır. Yemeklik doğranan
soğan yağda pembeleşene kadar kavrulur. İçerisine haşlanan tilkişen eklenir. Yumurtalarda içerisine kırılır.
Tuz
ve
baharatlar
da
eklenir.
Yumurtalar
pişene
kadar
kavrulur.Servis
yapılır
(https://www.nefisyemektarifleri.com/tilkisen/).
Keşkek

Resim 3.
Keşkek,Muğla ilinde düğün, sünnet, askere uğurlaması, şenlik, cenaze ve mevlit gibi günlerde yapılan
bir özel gün yemeğidir. Düğünlerde, aşçıya bahşiş verilmeden keşkek kazanının kapağı bile açılmama geleneği
vardır.
Malzemeler :
1 kg keşkeklik buğday
1 kg dana, oğlak ya da tavuk eti
Tuz, Su
Sos için:
2-3 yemek kaşığı tereyağı ya da zeytinyağı
1-2 yemek kaşığı toz kırmızı biber
1-2 tatlı kaşığı karabiber
Yapılışı:
Keşkeklik buğday bir gün önceden ıslatılır. Ertesi gün ocağa alınan bir tencerede kaynayan sıcak suyun
içine atılır, taneleri görünmeyecek şekilde yumuşayana kadar kaynatılır. Keşkek bu şekilde sade piştikten
sonra üzerine sos ekleyerek yapılmakla beraber genelde içine haşlanmış, kemiklerinden sıyrılmış ve elde
didilmiş olan etler ilave edilerek yapılır. Haşlanmış buğdaya et ilave edildikten sonra tahta kaşık yardımıyla
dövülerek ya da günümüzde mikserle karıştırılarak malzemelerin iyice özleşmesi sağlanır. Akışkan bir
kıvama geldiği zaman da keşkek hazır olmuş anlamına gelir. Keşkek, sıcak olarak ikram edilir. Servis ederken
üzerine kızdırılmış tereyağı ile hazırlanan toz kırmızı biberli karışım gezdirilir (https://mugla.ktb.gov.tr/TR158664/yoresel-urunler.html).
Kabak Çiçeği Dolması
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Resim 4.
Kabak çiçeği dolması, kabağın yalancı ya da deli olarak adlandırılan, meyveye dönüşmeyen çiçekleri
ile yapılan bir dolma çeşididir. Çiçekler, güneşle birlikte yumulan bir özelliğe sahip olduğu için erken toplanır,
iç içe yerleştirilir.
Malzemeler:
25 adet kabak çiçeği
İç malzemesi:
½ su bardağı pirinç ½ su bardağı bulgur ½ demet maydanoz ½ demet sıra ½ nane
1 adet domates 1 adet kuru soğan 4-5 diş sarımsak 1 yemek kaşığı salça 1 yemek kaşığı toz kırmızı
biber Karabiber Tuz 1 çay bardağı zeytinyağı 1 çay bardağı sıcak su
Yapılışı:
İç malzeme için soğan küçük olarak doğranır. Bir tavada ısıtılan zeytinyağında önce soğanlar sonra
salça, rendeden geçirilmiş domates, sarımsak ve toz kırmızı biber kavrulur, içine yıkanmış, süzülmüş olan
pirinç ve bulgur katılarak az sıcak su ilave edilir. Pilav suyunu çekince de ocağın altı kapatılır. Maydanoz,
nane ve sıra doğranır. Doğranan yeşillikler, karabiber ve tuzla birlikte ocaktan indirilen pilava eklenerek iyice
karıştırılır. Soğumaya bırakılır. İç malzemeyle ilgili farklı bir uygulama, harcın pirinç, maydanoz, nane,
domates, karabiber, tarçın ve toz şeker ile hazırlanmasıdır. İç malzeme pişerken bir tarafta da kabak çiçekleri
hazırlanır. Çiçekler, yırtılmaya çok yatkın olduğu için açık kısmı aşağı bakacak şekilde, dip kısmından tutmak
suretiyle fazla da bastırmadan suya tutulur. Kök kısmında fazlalık varsa delmemeye dikkat ederek alınır ancak
çiçeğin içindeki göbek kısmı alınmaz.Kabak çiçekleri, uç kısmına taşmayacak şekilde, küçük bir kaşık
yardımıyla iç harçla doldurulur. Uç çıkıntılar karşılıklı bükülerek ya da bükmeden uzunlamasına düzelterek
açık kısımlar kapatılır. uzunlamasına düzelterek açık kısımlar kapatılır. Doldurulan çiçekler, tabanı zeytinyağı
ile yağlanan bir tencereye dizilir. Dolmaların yüzeyini hafif örtecek miktarda sıcak su eklenir. Isıya dayanıklı
bir tabakla bastırdıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır. Dolma, kaynayana kadar yüksek, kaynadıktan sonra
kısık ateşte 20-25 dakika pişirilir. Servis ederken, sade olarak, sarma ve diğer dolmaların yanında ya da üzerine
sarımsaklı yoğurt dökerek ikram edilir ( https://mugla.ktb.gov.tr/TR-158664/yoresel-urunler.html).
Samsı Tatlısı

Resim 5.
Samsı, Datça tarafında “okladan çekme” olarak da adlandırılan bir ev tatlısıdır. Bayramlar, düğünler
gibi özel günlerde yapılmaktadır.
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Malzemeler :
Hamuru için:
3 su bardağı un
1 adet yumurta ve su
İç harcı için :
1 su bardağı dövülmüş badem
1 su bardağı dövülmüş ceviz
1 su bardağı toz şeker
Kızartmak için:
3 su bardağı sıvıyağ
Şerbeti için:
1300 gr toz şeker

1 litre su

Yapılışı:
Un, su ve yumurta ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğrulur, 15-20 dakika dinlendirilir.
Dinlenen hamur bezelere ayrılır. Bezeler nişasta ile açılır. Açılan her yufkanın üzerine iç malzemeden eşit
şekilde serpilerek oklavaya sarılır, büzerek oklavadan çıkarılır, dilimler halinde kesilir. Dilimler, kızgın yağda
kızartılır. Tatlının hamuru hazırlanırken diğer tarafta da şerbet kaynatılır, kıvama gelince soğumaya bırakılır.
Soğuyan şerbet, sıcak samsının üzerine dökülür. Servisi, ılık da soğuk olarak yapılabilir (
https://mugla.ktb.gov.tr/TR-158664/yoresel-urunler.html).
Tarhana Çorbası

Resim 6.
Malzemeler :
5 adet çörek tarhana
1 adet domates
Kavrulmuş kuru et
1 tatlı kaşığından az Tereyağı
3-4 adet kuru biber

1, 5 çay bardağı kuru börülce
1 tatlı kaşığından biraz az salça
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı :
Düdüklüye tarhanalar, börülceler alınır üzerini 3-4 parmak geçecek kadar su ilave edilir. Üzerine
domates rendelenir. Kuru et katılır, salça katılır, kuru biberler eklenir, düdüklü tencerenin kapağı kapatılır 20
dk pişirilir. Kapağını açtıktan sonra sarımsaklar dövülüp atılır tuz katılır tereyağı da eklenir. 2-3 dk daha kısık
ateşte karıştırdıktan sonra hazır hale gelir (https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mugla/neyenir/tarhanacorbasi-tarhana-asi).
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SONUÇ
Muğla ili turizm gelirlerine katkısı olan önemli turizm kentlerimizden bir tanesidir. Geçmişten
günümüze aynı teknik ve malzemeler ile yapılan Muğla yemekleri günümüzde de orijinal yapım yöntemlerini
korumaktadır. Bunun yanında yeteri kadar tanınmamaktadır.Yöresel yemeklere otel menülerinde yer
verilmesi yemeklerin uluslar arası tanınırlığı açısından oldukça önemlidir.Yöresel yemeklerin yörede
yetiştirilen
ürünler ile yapılması ayrıca önemlidir.Yöresel yemeklerimiz kültürel mirasımızdır.
Değiştirilmeden korunması gereklidir. İlde yapılan festivallere turizm sezonunda düzenlenmesi ve bu
festivallerde yöresel yemeklere yer verilmesi tanıtım ve pazarlama açısından oldukça gereklidir.
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Arş. Gör. Dr. İnci Seda KIVILCIMLAR ŞAHİN533; Prof. Fatma ÖZTÜRK*
TİYATRODA KOSTÜM ve DÖNEMSEL DEĞİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW OF COSTUME and PERIODICAL CHANGE IN THEATER

ÖZ
Sahne sanatları içerisinde toplumu yansıtan alanlardan birisi tiyatrodur. Zaman ve mekân kavramının
yaratılması, oyunun ruhunun doğru bir şekilde seyirciye aktarılmasında etkili bir rol oynamaktadır. Sahne
tasarımı; zaman ve mekân kavramının oluşturulmasında yönetmene yardımcı olan unsurlardır. Bu unsurların
başında ise, kostüm gelmektedir. Kostüm, sözsüz iletişim dili oluşturarak, yönetmen ve izleyici arasında bağ
kurmaktadır. Bu araştırmada, kostümün önemine ve dönemsel yolculuğuna dair bilgilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: tiyatro, kostüm, kostüm tasarımı, sanat ve kostüm.

ABSTRACT
One of the fields that reflects the society within the performing arts is theater. The creation of the
concept of time and space plays an effective role in accurately conveying the spirit of play to the audience.
Stage design; time and space are the elements that help the director to create the concept. One of these
elements is costume. Costume establishes a connection between the director and the audience by creating a
non-verbal communication language. In this research, given an information about the importance of the
costume and its periodical journey.
Keywords: theater, costume, costume design, art and costume.
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GİRİŞ
Sanat her alanda varlığını sürdüren ve bulunduğu ortamı güzelleştiren içine duygu, estetik ve hoşluk
katan değerler bütünüdür. Sanat edebiyatta, müzikte, moda da, tasarımda, yaşantının geçtiği her alanda
bulunmaktadır. Sanat; güzeli aramak ve gerçeği bulmak, kimi zaman da sadece kendini anlatmaktır. Sanatı
anlatmak ve anlamak için uluslararası arenada kendini kanıtlamış bazı sanatçıların sanat ile ilgili düşüncelerine
yer verilecek olursa; Agnes Martin, sanatı güzellikle ilişkilendirmiş ve “Güzellik hayatın gizemidir. Gözde
değil, zihindedir. Zihnimizde kusursuzluğun farkındadır” ifadesiyle; sanatın zihindeki manevi dünyanın
görselleştirilmesi olduğunu vurgulamaktadır (Barrett, 2015, s. 204-208). İşte bu nedenle her sanatkârın sanatı
anlatması; izleyicilerin ise sanat eserinden anladıkları farklıdır. Çünkü yaşanmışlıklar, kültürel farklılıklar ve
yaşanılan toplum yorumların öznel olmasına neden olur.
Bu öznelliğin başka bir nedeni de sanatın toplumdan gelip, bulunduğu toplumu tasvir etmesidir.
Müzikten, edebiyata, baleden operaya kadar yaşama dair birçok alanda sanattan bahsedilmesi mümkündür.
Çünkü sanat yaşama dairdir ve yaşamdan ayrı düşünülemez. Sanatın göze, kulağa ve bütün hislerimize hitap
eden izleyenleri bambaşka dünyalara götüren türüne de sahne sanatları adı verilmektedir. Sahne sanatları
içerisinde; bale, dans, bale ile müziği birleştiren opera ve müzikaller ve de tiyatro yer almaktadır. Sahne
sanatları, yaşamdan kesitleri görsel bir şölen eşliğinde seyircilerine sunmaktadır. Seyircileri birkaç saatliğine
de olsa bambaşka dünyalarla ve yaşantılarla buluşturmaktadır.
Bale, opera, dans, tiyatro ve müzikli tiyatro sahne sanatları alanının üyeleridir. Sahne sanatlarının
bütününde zaman, mekân ve kişi bilgileri seyirciye kostüm, dekor ve ışıklandırma tasarımı yardımıyla
iletilmektedir. Sahne sanatları duyulara hitap eden bir alan olmakla birlikte göze de hitap etmektedir. Çünkü
sanat, Brockett ve Ball (2018)un da ifade ettiği gibi empati kurarak doğrudan duyular üzerine çalışan imgesel
bir yeniden şekillendirmedir (s. 17). Sahne sanatlarında bu empatiyi en iyi kurabilen alanlardan birisi ise
tiyatrodur. Öyle ki İnsanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak tiyatro, bir öyküyü, sahne olarak
ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatı olarak tanımlanmaktadır (Yücel,
2017, s. 3).
Kostümün Tiyatro Oyununa Etkisi
Tiyatro; edebiyatı, sahnelemeyi ve dramı bir araya getiren karmaşık bir bütünlüğü ifade etmektedir.
Ayrıca, düşünme biçimleri ve kültür düzeyleri farklı bireyler ve de toplumsal gruplara açık bir sanat dalı
olduğundan toplumda etkindir, başlı başına bir toplum olayıdır (Tezcan, 2011,s. 88). Toplumumuzdan,
yaşantımızdan bize benzeyen ya da her zaman karşılaştığımız insan manzaralarını, mekan ve zaman vurgusu
yaparak seyircisini birkaç saat bulunduğu dünyadan farklı bir bakış açısına götürmektedir. İşte bu yolculukta,
mekanı yaratan dekorun, zamanı ve farklı karakterleri ifade eden kostümün, vurgulama yapan ışıklandırma
tasarımının yeri oldukça önemlidir. Bu tasarım unsurları, birbirlerinin başarısını etkileyen, birbirini
tamamlayan unsurlardır. Çünkü hepsinin aynı dili konuşması, bir bütünün parçası olması gerekmektedir.
Özellikle kostüm, karakter yaratmada yönetmen ve ekibinin vazgeçemediği unsurların başında gelmektedir.
Sadece kostümlü bir oyuncu o an repliği olmasa bile seyirciye, yaşı, yaşadığı dönem ve zaman hakkında
ipuçları sunmaktadır.
Barnard (1996)’ın “Fashion As Communication” kitabında, moda ve kostümün, konuşma ve yazı
kullanılmadan sözsüz bir iletişim aracı olarak kullanıldığını vurgulamıştır. Barnard; Fiske, Davis gibi
sosyologların çalışmalarından yararlanarak kostümlerin duyguların, olguların anlatımında yazılı ve sözlü
anlatımlarla aynı ölçüde anlaşılır olduğunu belirtmiştir (s. 26). Kostüm sözcüğü giyim, giysi ya da moda ile
aynı anlamda kullanılamaz. Kaiser, bir kitleye bir hikâyenin canlı olarak sunulmasında kostümü önemli bir
işbirlikçi olarak görmektedir (Jablon, 2016, s. 10). Kostüm, belli bir dönem, sınıf, topluluk ya da bölgeyle
özdeşleşmiş giysi tipi olarak tanımlanmaktadır (Ambrose ve Harris, 2012, s. 166).
Oysa bu tanım kostümün en dar anlamlarından biri olarak kabul edilebilir. Kostüm, kişilerin
düşüncelerini, duygularını, yaşam tarzlarını sembolize eden görsel kodlar içeren bir öğedir. Parsa (2012)’ya
göre kodlar; “metinsel”, “yorumlama” ve “sosyal” kodlar olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır.
Kostümler sosyal kodlar kapsamında yer almaktadır (Ruşan, 2017, s. 18). Davis (1997) ise bu kodları; yarım
kod olarak görmektedir. Kostümler, bir kültüre özgü alışılmış görsel ve somut simgelere dayanmak
zorundadırlar. Kodun kilit terimleri olarak kabul edilen; kumaş, doku, hacim, silüet ve ortam ile ait olunan
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kültüre ilişkin bilgiler taşımaktadırlar. Ayrıca Davis, kostümler sayesinde insanların birer kişi olarak kendileri
hakkında bir şeyler anlattığını ve kolektif düzeyde karşısındaki insanların, kendilerini simgesel olarak belli
statü iddialarının geçerli olduğu bir dünyaya yerleştirildiğini, hayat tarzlarına ilişkin belli bağlantılar
kurulabildiğini ifade etmiştir (s. 16-17).
Kostümün hem iletişimsel, işlevsel ve estetik özellikler taşıması hem de insan yapımı olması onu görsel
kültür öğesi yapmaktadır. Görsel kültür, nesnelerin ne anlattıkları, içerisinde barınan gizli mesajı su yüzüne
çıkarma konusunda simgelerden ve görsel kodlardan yararlanan bir olgudur. Kişinin, toplum içindeki yaşını,
sosyal düzeyini, ruh halini, saçının rengi, giydiği kostümü ve yaptığı makyajıyla anlamak mümkündür. Görsel
sahne içinde bir anahtar unsur olarak karşımıza çıkan kostümler, oyuncularca giyilen tüm beden
aksesuarlarını, elbiselerini, saç şekilleri ile birlikte tüm başlıkları, yüz ve vücut makyajıyla ilgili her şeyi
kapsamaktadır (Kulluk Yerdelen, 2003, s. vii).
Bir anlamda kostüm, olmak istenen ile olunan arasında bir köprü, duyguların üste giyilmiş hali olarak
kabul edilebilir. Kostüm, kişilerin üzerlerinde taşıdıkları iletişim aracı, düşüncelerini yansıtan, kendileri ile
bilgileri barındıran ikinci bir cilt olarak görülebilir. Bu, temsillerin seyirci tarafından anlaşılmasına ve
verilmek istenen duygunun seyirciye daha çabuk geçmesine yardımcı olan bir unsur olarak görülebilir.
Özetlemek gerekirse kostümün; rolün gerektirdiği yaşı, kültürel çevreyi, ekonomik durumu belirtmek zorunda
olduğu gibi rolün gerektirdiği duyguyu da seyirciye geçirmesi gerekmektedir.
Brockett ve Ball’ın “The Essential Theatre” adlı kitabında kostümün tiyatro için önemine vurgu
yapılmıştır. Brockett and Ball (2004)’ e göre; kostüm giyildiği zamanın izlerini taşıdığı için zaman ve
mekanın kurulmasında yardımcı olabilmektedir. Ayrıca kostümler; sınıf farkını ya da aynı grup içerisinde yer
alan çok varlıklı ile az varlıklı kişileri ayırt ederek karakter kurmaya yardımcı olabilmektedirler. Kostümler
karakterler arası ilişki kurabilir ya da sınıflandırabilmektedirler. Örneğin; birbirlerine dost ya da düşman
grupları ya da aynı grupta yer alan kişileri karakterize etmek için kostümden faydalanılabilmektedir. Kostüm
ayrıca ana karakterin ya da oyun için önemli olan karakterlerin vurgulanmasında da kullanılabilmektedir.
Kostümler oyunun dramatik akışına da katkı sağlayabilmektedir (s. 383-385).
Tiyatroda Kostümün Dönemsel Değişimleri
Tiyatronun tarihine genel olarak bakıldığında; Avrupa'da (M.Ö 40-10 bin yıl önce) Üst Paleolitik
Çağ’dan kalma mağara resimleri dikkat çekmektedir. Ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirmiş insanların
ritmik hareketler yaptığı, maske ve kostüm kullandıkları görülmektedir (Parlak, 2010, s. 1). Mağara
resimlerine ek olarak; Resim 1’de Martin Von Wagner, Wurzburg Üniversitesi Müzesi’nde bulunan
Tarentum’dan bir tragedya oyuncusunun maske tutarken gösteren bir vazodan figür görüntüsü yer almaktadır
(Brockett,( 2000)’den aktaran Bulduk, 2011, s. 12). Tiyatro tarihinin önemli bulguları arasında yer alan bu
görüntülerde kostüm- maske kullanımının, tiyatro tarihi kadar eski olduğu sonucuna varılır.

Kaynak: Bulduk, 2011: 12
Şekil 1. Tarentum’dan bir tragedya oyuncusu
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Tiyatroda kullanılan kostüm, maske, saç, makyaj ve aksesuarlar, hem ait olduğu dönemin izlerini
taşımakta hem de oyuncunun rolü hakkında bilgiler vermektedir. Türkoğlu (1994) ; “Kostüm tarihi yalnız
sanat tarihi araştırmalarının kaçınılmaz bir unsuru olmakla kalmamakta aynı zamanda tarihin çeşitli
dönemlerinde cereyan eden herhangi bir olayı, bu olaylarla ilgili kişileri canlandırmak isteyen ressamları,
sinemacıları, opera ve tiyatro oyunlarını sahneye koyanları çok yakından ilgilendirmektedir”(…) ifadesiyle
kostümün işlevine vurgu yapar (s. 77). Bu amacı gerçekleştiren, açık bir müzeye dönüştürülen Yıldız
Tiyatrosunda; oluşturulan “sahne kostümleri seksiyonu” , devrin kumaş cinsleri, sahne için düşünülmüş pratik
dikiş ve kullanım teknikleri gibi bütün ayrıntılarına kadar incelenmeye açıktır (Türkoğlu, 1994, s. 76). Türk
tiyatrosu kostüm tarihine bakıldığında; bulunduğu döneme ve türüne yönelik farklı uygulamalar olduğu
görülür.
Türk Tiyatrosuna ve kostüm tarihine bakıldığında ilk oluşumların dinsel törenler ve Şamanizm etkisi
altında gelişen “Köy Seyirlik Oyunları”, “Meddah Oyunları”, “Orta Oyunu ”gibi oyunların olduğu görülür.
Köy seyirlik oyunlarında; dekor unsurunun az kullanılması kostüme daha çok ağırlık verilmesine olanak
sağlar. Örneğin, oyuncunun üzerine aldığı kara post karayı, eskiyi, ak post akı, yeniyi simgelerken; hacıyı
yansıtan bir oyuncunun başına sarık takması, eline bir tesbih alması yeterli olur. Erkekler kadın rolüne 17
girdiklerinde entari, şalvar gibi kostümler giyip, bıyıklarını kesmeden, ayakkabılarını çıkarmadan başlarına
örtü takarak seyirciyi güldürmeyi de amaçlar (Erkek ve Buttanrı, 2013, s. 33).
Meddahlık, geleneksel seyirlik oyunlarının en önemlilerinden biridir. En basit tanımıyla meddahlık
hikâye anlatma sanatıdır (Buttanrı, 2011, s.256). Meddah tiyatroda; karakterlerin saatlerce sürecek öyküleri
basit araç- gereç ve kostümlerle temsil ettikleri görülür. Oyuncuların ellerindeki sopa ve omuzlarındaki “
Makreme” denilen mendillerle Meddah karakterini yansıttıkları anlaşılmaktadır (Öztürk Dönmez, 2003, s.9).
Ortaoyunu ise, seyirciler ile çevrilmiş bir meydanda, belirli bir konunun kanavasına uyularak, fakat yazılı bir
metne bağlı kalınmaksızın doğaçlama oynanan bir oyundur (Buttanrı, 2011, s.345).
Meddah tiyatroda olduğu gibi orta oyununda, “Pastav veya Şakşak” ismini alan bir alet pek çok
aksesuarın yerine geçmektedir. Oyunun belli karakterlerinin aynı kostümleri bilinen bir şekilde giyindikleri
gözlenir. Kostümler o kişinin geldiği yerin, yöresel özelliklerini gösterdiği gibi kişinin toplumsal statüsünü de
ortaya koyar. Örneğin; oyunun yöneticisi olan Pişekar’ın dört renkli, dört dilimli, dışı sarıkla dolanmış bir
külahı, üstünde yaka ve kol ağızları kürkle kaplı bir cüppesi, altında aynı renkte bir “çakşırı”, bir entari ya da
mintanı, ayağında ise çediğinin olduğu görülür (Öztürk Dönmez, 2003, s. 10).
Türk tiyatrosu Batı’nın etkisi ile yeni bir anlayışla karşılaşmıştır. 1842 yılından itibaren çeşitli oyunlar
Türkçeye çevrilmeye başlamıştır. Türkçeye çevrilen ilk oyun “Belisario” dur. Bu oyun dramatik türün ilk
denemesidir (Buttanrı, 2011, s. 422). Türk Tiyatrosunun ilk komedi eseri ise, 1859 yılında yazılan İbrahim
Şinasi’nin “ Şair Evlenmesi” eseridir. Bu oyunun önemi, İlk olarak bu oyunda dekor ve kostüm anlayışı
gelişmiş ve konusu her ne kadar geleneksel halk tiyatrosundan alınmış olsa da sahnelenişini açısından batı
tiyatrosu tekniği ile yapılarak batılı anlayış halka sunulmasıdır. Ayrıca, Ahmet Vefik Paşa’nın Fransa’dan
getirdiği kostüm kitaplarından alınan örnekler, Avrupa’dan getirilen peruklar, kostüm aksesuarları ve eski
Osmanlı giyim kuşamı üzerine edinilen bilgilerle, tiyatroda ki kostüm anlayışının ilk izleri oluşmuştur. Ahmet
Fehim Efendi’nin öncülüğü ile Bursa tiyatrosunda ilk kostümler dikilmiştir (Öztürk Dönmez, 2003, s. 15).
Tanzimat Döneminde batılı etkilerle birlikte tiyatro sahne tasarımında önemli gelişmeler olmuştur.
Ancak, tiyatroya ayrılan bütçe ile ilgili sıkıntılar yaşanmasından dolayı dekor ve kostümler birden çok
temsilde kullanılmıştır. Ayrıca oyuncular, kostümlerini kendileri sağlamaktaydı. Cumhuriyet döneminde ise;
kostüm ve dekor alanında önemli gelişmeler 18 olduğu görülmektedir (Öztürk Dönmez, 2003, s. 16) . Buttanrı
(2011), Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunu; Atatürk Dönemi (1923-1940), 1940-1960 Dönemi, 1960-1980
Dönemi ve 1980’den günümüze Türk Tiyatrosu olmak üzere dört bölüme ayırmıştır (s.507). Atatürk
Döneminde, 1925 yılında yapılan kıyafet inkılâbıyla halkın görünüşü ne kadar değişmişse tiyatroda da aynı
doğrultuda bir gelişme söz konusu olmuştur. Örneğin, peçe, kalpak, fes, çarşaf giyilmesi tamamen
yasaklanarak özellikle kadınların dış görünümü tamamen değişmiştir (Öztürk Dönmez, 2003, s. 16-20).
Türk Tiyatrosunu Avrupa sanat tiyatroları düzeyine getirmek için çok fazla emek harcamış tiyatronun
önemli isimlerinden biri Muhsin Ertuğrul’dur. 1910-1979 yılları arasında tiyatro zevk ve anlayışının
yükselmesi için büyük icraatlar yapmıştır (Buttanrı, 2011, s. 482). Rusya’da tiyatro araştırmaları yaparak
Darülbedayi’deki ilk çalışmalarına Shakspeare’nin ünlü yapıtı Hamlet’i canlandırmıştır. 1927-28 yıllarında
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oynanan Hamlet oyunu için Vasfı Rıza Zobu şöyle demiştir; “ (…) Bu tarz oyunların o kadar acemisiyiz ki;
Hamlet ne giyer, kral ve kraliçenin kıyafetleri ne şekildedir, tamamen meçhulümüz… Bana‘sen mayo
giyeceksin’ dediler! Mayo da ne mene şey? Deniz hamamlarında peştamal kullanıldığı o devirde ‘mayo’ lafını
o vesile ile duymuştuk” (Öztürk Dönmez, 2003, s. 22).
SONUÇ
Tiyatro, toplumdan gelen ve aynı zamanda toplumu etkileyen sahne sanatlarının başında gelmektedir.
Bunu doğrulayan en iyi ifade ise “ tiyatro insanı insana insanca anlatma sanatıdır” ifadesidir. Tiyatro,
izleyicilerine bambaşka dünyalar yaratırken bir sürü iletişim kanalı kullanır. Bunlardan belki de en etkilisi
sözsüz iletişimdir.
Dekor, kostüm, ışıklandırma, sahnede sözsüz iletişim unsurları olarak; zaman, mekan, karakter ve
kişisel özelliklerin vurgulanmasında kullanılır. Dekorun olmadığı temsillerde “kostüm” bu rolü tek başına
üstlenmektedir. Tiyatro tarihinde köy seyirlik, meddahlık ve orta oyunu gibi oyunlar dahil olmak üzere
“kostüm” taşıdığı görsel kodlarla kendisinden beklenen rolü gerçekleştiren sahne unsurlarından olmuştur.
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Dr. Öğr. Üyesi Hülya UYSAL534
HEYKELDE IŞIK, IŞIKTA HEYKEL
LIGHT IN SCULPTURE, SCULPTURE IN LIGHT

ÖZ
Sanatın ayrılmaz parçalarından birisi ışıktır. Işık ve ışık olgusu yaşamsal, bilimsel ve sanatsal yönü ile
her zaman hayatın dinamizmine göndermelerde bulunur. Işık sanatta düşünsel ve biçimsel yönü ile etkin bir
değerdir. Gerek doğu gerekse batı kültürlerinde tanrısallığı, iyi olanı, bilgiyi, aklı ve aydınlanmayı simgeler.
Geçmişten bugüne dek ışık sanatta kavramsal ve biçimsel yönü ile yer alır. Günümüz sanatında da kendisine
yeni ifade biçimleri bulur. Çünkü bilim ve teknolojinin gelişimi ile birlikte sanatçıların yaşadıkları çağ ile
hesaplaşmaları gereğinden doğan bir cevap olarak çalışmalarının özünü oluşturur. Böylece ışık ait olduğu
zaman ve mekân aralığında kaçınılmaz değişimin ve gerçekliğin tanığı olur.
Işığa heykel sanatı açısından bakarak, sanatçıların doğal ışık ve yapay ışık ile olan diyaloğunun, biçimi
ortaya çıkaran ışık ile sonrasında kendisi sanat yapıtı olan ışık bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır.
Öncesinde bir araç, sonrasında araç-değer, günümüz sanatında ise başlı başına bir değerdir. Doğal ışık ile
yapay ışık arasında var olan yeni bir gerçekliktir. Bu gerçeklik sanat yoluyla ışığın estetiğini oluşturarak bugün
üçüncü ışık kavramını karşılayarak sanatın yeni olasılıklara evrilişini açıklar. Işığı heykel sanatı bağlamında
düşünen sanatçılar ile yapıtları üzerinden inceleme ve açıklama yapmaya çalışarak sonuca yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Heykel, Işık, Sanatta Işık, Heykelde Işık, Işıkta Heykel, Işığın Estetiği, Üçüncü
Işık.
JEL Kodları: L82, Z1, Z11, Z13.

ABSTRACT
The Light is one of the indispensable elements of the art. The phenomenon of light always refers to the
dynamism of life with its vital, scientific and artistic aspects. Light is an operative value with its intellectual
and formal aspects in art. It symbolizes divinity, good, knowledge, intelligence and enlightenment in both
eastern and western cultures. From past to present, light takes place in art with its conceptual and formal
aspects. Moreover, it finds new forms of expression in contemporary art. Through the development of science
and technology, the light becomes the core of the products which arises from the struggles of the artists with
the era they live. Thus, the light becomes the witness of the inevitable change and reality in the space and time
interval.
When the light is examined in terms of sculpture, it can be considered as the dialogue of the artists
with natural and artificial light as well as the light that reveals the form and the light which itself is a work of
art. Once the light was considered as an instrument, later as an agent and today it is regarded as a value on
its own. The light is a new reality that exists between natural and artificial light. This reality creates the
aesthetics of light and corresponds to the recent concept of the third light which describes the evolution of art
to new possibilities. The present study intends to probe the artists, who used the light in the art of sculpture,
as well as examine and explain the use of light in their works
Keywords: Sculpture, Light, Light in art, Light in Sculpture, aesthetics of light, the third light.
JEL Codes: L82, Z1, Z11, Z13.
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1.
GİRİŞ
Işığın ne olduğunu araştıran Descartes dalgalanma kavramını kabul eder. Fizikçi Isaac Newton ise
parçacık kuramını geliştirir ve 1666’da temel prizma deneyi ile renkler takımını keşfeder. Bu renkler
birleşerek beyaz ışığı yani güneş ışığını oluştururlar. Hollandalı Christian Huyghens ise ışığı dalga hareketi
olarak düşünerek yansıma ve kırılma yasalarını ortaya koyar. Fizikçi Thomas Young’ın ışık girişimi
konusundaki araştırmaları ile 1900 yılında fizikçi Max Planck’in ışığın parçacık halinde yayıldığını düşünerek
buna Kuanta Kuramı adını vermesi bilim dünyasına önemli bir kapı aralar. Işığın bir kütlesi olduğu ve çekim
alanının etkisinde kaldığını Albert Einstein belirtilerek genel bağımlılık (Özel Görelilik) kuramını geliştirir.
Ona göre bir madde parçasında bulunan enerji, o maddenin kütlesinin ışık hızının karesiyle çarpına eşittir. Bu
denklem doğanın sırlarının çözümüdür. “Bir ışık ışını üzerinde atla gezebilseydim dünya neye benzerdi”
(Claus, 1985, s.48) diyen Albert Einstein lazer teknolojisinin de teorik temellerini daha 1917 yılında hesaplar.
Elektriğin varlığını ise ilk kez M.Ö. 6. yy ’da fark eden Yunanlı fizikçi-düşünür Thales olur. Kısacası elektrik
bilimi ile gelişen fotosel, televizyon, sinema, video ve bilgisayar teknolojileri gibi oluşumlar birçok ismi ve
etkeni içinde barındırır.
Işık maddesel ve kavramsal yönü ile birçok etki ve bileşeni içinde barındırarak hem yaşamsal hem de
sanatsal yönü ile önemli bir yere sahiptir. Işık yaşamı kuran, ona katılan, onu yaratan ve sürdüren yanı ile
olduğu kadar düşünsel ve nesnel (maddesel) yönü ile de sanatçılar tarafından fark edilerek çözümlenmesi
gereken bir problem olarak görülür. Doğal ışık kaynağı ya da yapay ışık kaynağı olsun hayatın dinamizmini
etkileyip yönlendirmesinin yanında insanın psikolojik durumunu da düzenleme etkisine sahiptir. Yaşamı
böylesine etkileyen ışık olgusu sanatta da biçimsel ve düşünsel yönü ile birçok disiplini etkileyerek
dönüştürmesiyle birlikte disiplinler arası çalışmaların yaratılmasında da etkili olur. Sanatçıların düşünce ve
görüşlerini en iyi şekilde yansıtabileceği bir olgudur artık ışık. Bu bağlamda ışığın hangi amaçla kullanıldığı
ne gibi anlamlar yüklendiği, biçimsel olarak nasıl değişikliğe uğradığı gibi konular sorun edilerek konu
genişletilecek ve anlaşılması sağlanmaya çalışılacaktır.
Genel tarama yönteminin kullanılacağı bu araştırmada veriler toplanarak ışığın araç, araç-değer ve
değer olması ile ilgili olarak bölümlere ayrılacaktır. Nitel araştırma yöntemine de başvurularak ışığa
çalışmalarında yer veren sanatçıların yapıtları düşünsel ve biçimsel bağlamda analiz edilmeye çalışılacaktır.
Işığın doğal veya yapay ya da her ikisi birlikte sanatta yer almasının gerekliliği ve nedenlerini ile birlikte
geçmiş dönem ve günümüz sanatına katkısının ne olduğunun heykel sanatı çerçevesinde incelenerek nedensonuç ilişkisi kurulmaya çalışılacaktır.
Heykel sanatında ışık önce biçimi ortaya çıkaran doğal bir öğe iken sonrasında teknolojinin gelişimi
ile birlikte başlı başına bir değer olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda düşünüldüğünde heykel sanatında ışık
önce görmeye değin bir araçtır ve doğal ışıktır. Endüstri devrimi ile beraber araç-değer ‘e dönüşür. “Çoğu
sosyal bilimciye göre 19. Yüzyıl boyunca dünya –Başta Batı dünyası- toplumsal alt sistemler ve değer
sistemlerine bölündü durdu. Modern çağda ortaya çıkan sadece kilise ve devletin ayrılması değildi, siyaset,
savaş, bilim, ekonomi, sanat ve aile yaşamındaki farklılaşmanın artışı da bu zamanda oldu” (Gielen, 2016,
s.107). Bugün ise sanatta başlı başına değerdir. Doğal ya da yapay olsun ışık, sanat nesnesine dönüşerek
mekâna açılır ya da mekân yaratır. Heykel, mekân ve alımlayıcı birbiri içine geçerek etkileşimli bir yapı
kurulur. Işık yeni içerik ve yeni anlatım araçları ile yeni bir bilincin ortaya çıkmasıdır. Bilinç diyebiliriz çünkü
ışık teknolojisinin gelişimi ile birlikte sanatçılar tarafından direkt olarak ve hiçbir yola sapmaksızın anlatımın
odak noktası haline gelir. Sanatın söylemi değişerek dönüşür.
Işığın düşünsel boyutuna baktığımızda, öncelikle doğu ve batı kültüründe hayat veren ve alan bir güç
olarak kabul edilir. Aynı zamanda tanrısallığı ve bilgiyi niteler. Işık kutsal kitaplarda da geçer ve “kutsal ışık”
ya da “iyi” olarak anlamlandırılır. Birçok kültür ve medeniyette ışık, güneş, ay, yıldızlar ve gezegenler ile
bunlara ek olarak göz, ateş ve bakışın simgesel eş anlamlılığı birbiri içine geçer. Işık, ilk düşüncelerden beri
kutsallığın ve içsel aydınlanmanın simgesidir. Fransız düşünürü Descartes’de tanrı tarafından insana verilen
bilme gücü, Alman düşünürü Schopenhauer’da öznellikle nesnellik arasında sallanan bireysel sezgidir. Eski
Mısır’ın Hermesçiliğinde, İran’ın Zerdüştçülüğünde, eski Yunan’ın Platonculuğunda geçer. Budizm,
Buda’dan gelir ve ‘aydınlanmış’ demektir. İslam felsefesinde ise İranlı filozof Şehabettin Sühreverdi’ye göre
ışık tanrıdır (Hançerlioğlu, 1993). Işığın heykel sanatında simgesel boyutta yer alması da oldukça eskiye
dayanır. Örneğin; Trundholm Güneş Arabası M.Ö. 1500-800 yılları arasında Kuzey Avrupa’nın Bronz Çağı
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eseridir. Mısır sanatında ise her şeyi gören göz Ra (Amon-Ra, Ra-Herakti) ya da Re güneş tanrısı olarak kabul
edilerek resim, heykel ve rölyeflerde işlenmiştir. Antikçağda Yunan mitolojisinde Apollon ışıktır. “Apollon
plastik sanattır ama aynı zamanda da öngörmedir, anlama ve kavramadır. Işığı doğayı bir projektör gibi
aydınlatıp karanlık kalan sırlarını çözümlemesidir” (Erhat, 1989, s. 48). Anadolu’da da güneşi simgeleyen
Hitit Güneş Kursu ile buna ek olarak Boğa ve Geyik gibi kutsal kabul edilen hayvan imgeleri güneşi temsil
ederler.
Işık aynı zamanda bir biçimdir de, sanatsal bir biçim. “Pareyson’a göre tüm insan yaşamı biçim(ler)
bulma ve üretmedir. Düşünsel, moral ya da sanatsal düzeyde olsun, insanoğlunun her yaptığı şey bir biçimle
sonuçlanır (Eco, 1992, s.205). Söz konusu biçimin çözümü ise sanatçıların çalışmalarında bir değer olarak yer
alır. Bu değer ise yaşamın ya da yaşanmışlığın getirdiği değişim ya da dönüşümün sonucudur. “Kitle iletişim
araçlarının gelişi ve genel olarak bilgi ve iletişim etmenlerinin gelişmesi bütün sanat dünyasında inanılmaz
bir dönüşüme yol açmaktadır” (Francalanci, 2006, s. 10). Teknolojinin gelişimi ile birlikte yaşam koşullarının
değişimi ve dönüşümü sonucunda gittikçe duyarsızlaşan insanlığa karşın yaratılan sanat yapıtlarını sanatçının
us görüşü, duyarlılığı ve tepkisi olarak değerlendirmek gerekir. “Görme yasalarının derinleşmesi yoluyla ışığı
sinir hücresine (nöron) bağlamak için eksik olan halkayı arayacağımız an gerçek bir görme üstüne kurgudur”
(Francalanci, 2006, s.164)
Heykel sanatında ilk olarak biçimi ortaya çıkarak ışık, teknolojinin de gelişimi ile biçimin kendisine
dönüşerek yeni pratiklere ve kavramlara yol açar. Işık yalnızca görmeye yardımcı bir eleman olmaktan çıkarak
sanatçılar tarafından fark edilerek ışık üzerine bir düşünceye, kurguya ve yapıtın kendisine dönüşür. İlk
yaratmalardan günümüze taşınan ışık, formu ortaya çıkaran doğal yapısından evrilerek bilgisayarın sanal
gerçekliğine uzanır.
1.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı: Heykeli ortaya çıkaran öğelerden birisi ışıktır. Bir heykel
ancak ışık ile birlikte görünür olur ve ışık ile birlikte yaşar. Işığın fiziksel etkisi aynı zamanda insan hayatının
da düzenleyicisidir. Çünkü ışık olmasaydı yaşam da olamazdı kuşkusuz. Bu bağlamda doğayı meydana getiren
dört temel öğenin hava, su, toprak ve ateş olduğunu biliyoruz. Üstelik bu dört elemanın belli bir biçimi olmayıp
ancak varlığını bilmemiz ve dolayısıyla ateş ile ışığın da örtüşerek yaşam kadar sanatta da önemli olduğu
düşünülmektedir.
Işık sanatın içinde her zaman vardı düşüncesinden yola çıkarak, ancak farklı amaç ve değerde görüşünü
örneklerle açıklayarak önemine vurgu yapmak, konuya ilgi duyanlara kaynak oluşturmak ve yol
gösterebilmek amaçlanmaktadır.
1.2. Araştırmanın Yöntemi: Literatür araştırması yapılarak genel tarama yönteminin kullanıldığı
araştırmada nitel araştırma yöntemine de başvurularak elde edilen veriler üç alt başlık altında toplanarak
irdelenecektir. Başlıklar arasında kavram ve biçim bağlamında ilişki kurularak analiz yapılmaya çalışılacaktır.
Işığın sanatta önce bir araç, sonra araç-değer ve bugün ise başlı başına bir değer olması ile ilgili olarak
inceleme ve açıklama yapmaya çalışarak öne çıkan sanatçılar ile yapıtlarından örneklerle sonuca yer
verilecektir.
1.3. Bulgular: Işık üzerine düşünmek. Işığın yalnızca yaşamsal ya da görünür kılan yönü ile değil
aynı zamanda sanata getirdiği farklı boyutun kavramsal ve biçimsel bağlamda çözümleyebilmek önem arz
eder. Çünkü ışık ve ışık olgusu sanatın ifade yönünü değiştirip dönüşmesiyle birlikte yeni biçim olasılıklarının
da heykel çerçevesi içinde geliştirilmesine olanak sağladığı gibi, sanatçıların günlük yaşamın sanat nesnesi
karşısındaki tutumunu ortaya koyarak bizim algılayış biçimimize farklı bir boyut kazandırarak heykelin de
çerçevesini genişletirler.
Işık öncesinde yardımcı bir eleman durumunda iken sonrasında yapıtın içine dâhil olmaya başlar ve
günümüz sanatında ise yapıtın kendisi olur. Soyut ya da somut olsun, doğal ya da yapay olsun ışık sanatta bir
kavrayış ve anlamlandırma biçimidir. “Dil gibi sanatlar da deneyimin belli yönleri üzerine düşünmemiz için
soyutlar” (Langer, 2012, s.78).
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2. HEYKEL, IŞIK ve SONRASI
2.1. Heykelde Formu Ortaya Çıkaran Işık: Heykelde formu ortaya çıkaran önemli bir öğe ışıktır.
Heykelin görünür olabilmesi için doğal ışığa ihtiyaç vardır. Öncelikle klasik heykel bağlamında ışığı
değerlendirdiğimizde, biçimin doğasından gelen ve biçimi ortaya çıkaran plastik bir öğedir, araçtır.
Aynı derecede yontu ve resim sanatını da sürdüren bir kişi olarak, bu ikisinden hangisinin daha fazla
akılcı, daha güç ve daha mükemmel olduğu konusunda, taraflı olmakla suçlanmaksızın görüş açıklayabilirim
sanırım. Her şeyden önce yontu, yukarıdan gelen bir takım ışıklara bağımlıdır; oysaki bir resim, kendi
aydınlığını her yere kendisiyle birlikte taşır. Bu durumda ışık ve gölge yontucu için esastır. Bu bakımdan
yontucu, ışık ve gölgeyi kendiliğinden doğuran kabartmanın doğasından yardım alır, ama ressam onları
sanatıyla yapan olarak, doğanın gerçekte de dağıtması gereken yerlerde yaratır (Da Vinci, 1992, s.12).
Doğal ışık formu ortaya çıkarır ancak doğal ışığın sanatçılar tarafından fark edilerek sorun edilmesiyle
birlikte heykelde farklı arayışlara gittiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin İtalyan Rönesans dönemi resim
ve heykel sanatçısı Michelangelo’nun heykellerindeki tamamlanmamış ya da yarım bırakılmış izlenimi veren
yapıtları bu bağlamda öne çıkar. Formu tam olarak vermek yerine onu yarım bırakarak alımlayıcının
tamamlamasına izin vermesi heykelini rahatlatarak hareket özgürlüğü kazandırır. Saf form yerine yarım
bırakarak çağrışımlar yaratabilmek sanatçı izin elzemdir. Amaç tamamlanmış bir obje yaratmak değil, sanat
eserinin düşünce ve etkileşim aracı olma görevini üstlenmesidir.
Michelangelo neredeyse bütün heykellerinin şaşırtıcı bir tür tamamlanmamışlık içinde bırakarak,
gerçek formu vermekten daha çok, onu ima ederek yapar… Bu tamamlanmamışlık Michelangelo için
heykeldeki rengin karşılığıdır; bu onun saf formu ruhsallaştırma, sert gerçekliğini rahatlatma ve ona bir soluk,
nabız, canlılık etkisi verme biçimidir (Langer, 2012, s. 82-83).

Resim 1: Michelangelo, The Rondanini Pietà, 1556-1564. Detay.
Milan, Castello Sforzesco.
Kaynakça: https://www.google.com/
Doğal ışık öncesinde heykelde formu ortaya çıkararak biçimi hacimlendiren dışsal bir öğedir. Daha
sonra ise ışığın sanatçılar tarafından fark edilerek heykelin tasarım ilkelerinden olan doluluk-boşluk ilişkisi ya
da negatif-pozitif değer ilişkisi veya tamamlanmamışlık etkisi yaratarak değerlendirilmesiyle sanatçıların
çalışmalarında yer alır. Heykeli ortaya çıkaran önemli unsurlardan birisi doluluk ve boşluk ilişkisidir. Ancak
doluluk ve boşluğu heykelde yalnızca biçim arayışı olarak değil aynı zamanda parçalar arasındaki ışık arayışı
olarak görmek gerekir. Çünkü heykeli meydana getiren bölümler arasındaki ışık arayışı, heykelde bir
devininim-hareket ya da ritim olgusunun yaratılması isteğini ve gerekliliğini heykelin çerçevesinin
genişletilmesi olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte heykelde ışığın yanı sıra hareket olgusunun tarihi de
oldukça eskiye dayanır. Örneğin; Mısır’da, Antik Yunan döneminde ve Roma’da hareketli heykeller
yapılmıştır. Rönesans döneminde de Leonardo da Vinci’nin buluşları ve gösteriler için yaptığı ışıklı
makineleri vardır. Osmanlılar da 18. Yüzyılda hareket ve ışık olgusuna ilgi göstermişlerdir. Ressam Levni
tarafından 1720-1732 yıllarında yapılan minyatürlerde hareket eden çeşitli figürler ve ışıklı mekanizmalara
yer verilmiştir. Yine ilginç bir örnek de fenerle yapılan kukla (gölge) oyunları gösterilebilir. “Platon’a özgü
görünüşler ve “hayal”ler ışıkla birlikte bir arada “temaşa” edilir. Bütün Karagöz tekniği, figürle (görüntüyle)
gölgenin durmadan açılan ve kapanan ayrımına dayanır” (Sözer, 2019; 38). Işık, pencere, kapı ve göz gibi
imgeler sanatta görünürlükten çok metafiziğe ve ruha ilişkin bir görmeyi sunar. Örneğin Ernesto L.
Francalanci “Nesnelerin estetiği” adlı kitabında bunu şöyle ifade eder: “Pencere, göz ve ışık uzun süre,
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iyelikten çok görüşe, maddeden çok metafiziğe, vücuttan çok ruha ilişkin birbirine bağlı eğretilemeler
oluşturmuştur” (Francalanci, 2006, s. 165).
2.2. Heykel ve Işık: Heykel ve ışığın bir araya geldiği çalışmalar ile ışık yapıtın içeriği olmaya başlar.
Mekân sanatçı için daha özgür bir sunum ortamı yaratırken sanat cisimsizliğe doğru evrilir ve yaşamın
geçiciliğine vurgu yapar niteliktedir. Işık formun yerini almaya başlar. Sanat kapalı formdan açık forma
geçişin ifadesi olur. Bu düşünceyi Umberto Eco 1962 yılında yayımlanan Açık Yapıt adlı kitabında açıklar.
“Mathieu’ye göre, biçimlerin evrimi bilimsel kavramların evrimiyle koşut gider” (Eco, 1992, s. 117-118)
ifadesi ile Eco’nun Açık Yapıt Poetikası ışık sanatı ile örtüşür. Sanatta biçim kavramı daha esnek bir yapıya
dönüşmeye başlar ve ışık araç-değer olarak sanat yapıtını oluşturur.
Açık form alımlayıcıyı da işin içine katarak çevresel bir yapı oluşturur. Alımlayıcı izleyen
konumundan çıkarak katılımcı durumuna geçer. Sanatçı, diğer disiplinlerle de bağ kurarak ışığı psikoloji,
mimari ve elektronik bağlamda düşünmeye başlar. Konstrüktivizm’in sanatın ve yaşamın birliğine vurgu
yapması, şeffaflığın kullanılması ve sanatın maddesizliğe giden yolda ilerlemesi ışık sanatını getiren
adımlardır. Bunun sonucunda kinetik heykel ve sibernetik heykel düşüncesi konstrüktivist sanatçı Naum
Gabo, Bauhaus üyesi László Moholy Nagy ve sibernetik heykel sanatçısı Nicolas Schöffer sayesinde
geliştirilir. Sibernetik heykel düşüncesine katkısı olan diğer bir sanatçı da Wen-Ying Tsai’dir. Bauhaus üyesi
sanatçı László Moholy-Nagy “Işık Uzam Modülatörü” (1922-1930) adlı çalışmasında yansıyan ışığı yer
vererek, ışığın bir sanat formu olarak kabul edilmesinde öncü olur. Bu yapıt onun “Bauhaus’taki
deneyimlerinin doruk noktasını temsil ederek teknolojiye, yeni malzemelere ve hepsinden önemlisi ışığa olan
ilgisini içerir” (http://www.harvardartmuseum.org.). Moholy Nagy Bauhaus Okulunda öğrencilerine yalnızca
formu görmelerini değil aynı zamanda ışık ışınlarını ve sonuçta oluşan gölgeleri de fark etmelerine dikkat
çeker. Işık aynı zamanda gölgeyi de kapsar. Schöffer’ın ışık ve sese duyarlı devimin halindeki kuleleri
sibernetik heykele verilebilecek önemli örneklerdir. Onun sibernetik kulesi (Cyspt 1) motorla döndürülen, 33
ayrı eksen üzerine yerleştirilmiş çok sayıda yansıtıcıdan oluşur. Işık, ses ve hareket birbiri içine geçer.

Resim 2: László Moholy-Nagy, Işık Uzam Modulatörü (Light-Space Modulator), 1923-1930,
Alüminyum, çelik, nikel kaplı pirinç, diğer metaller, plastik, ahşap ve elektrik motoru,
151,1 x 69,9 x 69,9 cm. Harvard Bush-Reisenger Müzesi, Amerika Birleşik Devletleri.
Kaynakça: https://www.google.com/
Asıl adı “Elektrikli Bir Tiyatro İçin Işık Cihazı” (Lichtrequisit für eine elektrische Bühne) dır. 1931’de
Berlin’de oynatılan ışık oyunu: Siyah, Beyaz, Gri filmi için tasarlanmıştır. Işıkla hareketi birleştiren
modülatörü, Moholy mimar İstvan Sebök ve teknisyen Otto Ball ile birlikte yapmış… 70 tane 15 wattlık
ampulün renkli ışıkları 2,5 dakikalık bir devreye ayarlıdır. Yuvarlak ve dikdörtgen levhalardan oluşan
konsrüksiyon ekseni etrafında yavaş yavaş döner, dönerken ses çıkartır. Parlayan metal levhalar seyirciye ışık
refleksleri gönderir. Modülatör kendini çevreleyen duvarlara, dönüşle beraber değişen üç gölge düşürür (Ögel,
1997, s.35).
Heykel ve ışığın bir araya gelmesiyle, doğal ışık kaynağı ya da yapay ışık kaynağı olsun, ışık mekânla
ve uzamla iletişim halindedir. Işıktan bahsediyorsak elbette orada hareket ve renk de işin içine girer. Çünkü
ışık, heykel, hareket, renk ve mekân olgusu birbirini etkileyip sonsuz bir yaratma alanı açar. Bu bağlamda
Konstrüktivizmin önemli sanatçılarından Naum Gabo’nun 1920 yılında yaptığı “Kinetik Konsrüksiyon” adlı
yapıtı kinetik sanatın kaynağını oluşturur. Gabo heykeli “zaman ve mekânın canlı imgesi” (Ögel, 1997, s. 31)
olarak kabul eder. Aynı yıllarda resimden heykele, heykelden fotoğrafa, fotoğraftan sinemaya, sinemadan
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edebiyata kadar birçok alanda üreten sanatçı Man Ray (Işık Adam) da müdahale edilmiş fotoğraf tekniğinin
gelişmesine katkı sağlar. Rayogram adını verdiği ve kamera kullanmadan fotoğraf baskısında kullanılan
kâğıtların üzerine yerleştirilen nesnelere ışık verilerek ortaya çıkan gölge görüntülerini 1922 yılında Champs
Delicieax (Keyifli Alanlar) adlı albümünde toplayarak bu teknikle bastığı fotoğraflarını 1934 yılında
yayımlayacağı L’Age De Lumiere (Işık Çağı) adlı albümünde toplar. Yapıtlarında yansıyan ışığa yer veren
sanatçı Thomas Wilfred ışığın bir kavram olarak geliştirilmesinde öncü isimlerden biridir. “20. yy. ‘in sanat
biçimi olarak gösterilen kinetik ışığın ilk izlenimi, onu bulan Thomas Wilfred tarafından Lumia (ışık ile ilgili)
olarak adlandırılmıştır” (Kranz, 1974, s.43). Wilfred ışığa ve görmeye ait şeylere biçim vererek sonra hareket
ve renk ekler. Sanatçı diğer disiplinlerle de örneğin psikoloji, mimari ve elektronikle bağ kurarak 1960’lı
yıllarda lumia performansları gerçekleştirir. “Thomas Wilfred’in ışık sanatına katkısı o kadar büyüktür ki, bir
gün video ve synthesizer’ı içeren görsel performans sanatlarının tüm alanları ona teşekkür edecektir” (Kranz,
1974, s.44).
Yapıtlarında ışığa tek başına, sade, yalın ve en az bağlamında yer veren minimalist sanatçı Dan
Flavin’dır. Flavin’ına göre; “Işık bir sanatçı için var olunabilecek iyi bir yerdir” (Feeser, 1993, s.438). Sanatçı
floresan ışığını ışık enstalasyonu (yerleştirme) bağlamında mekânın her yerine, duvara, tavana, köşeye ve yere
yerleştirerek hem mekânı tanımlayan hem de onun sınırlarını aşan özellikte kurgular. Doğal ışık bağlamında
en az, sade, yalın ve belki de en uç noktasındaki düzenleme olarak Walter De Maria’nın “Yıldırım Tarlası”
(1974-1977)’nı örnek verebiliriz.
2.3. Zamanı Yapan Işık: Bilinç olarak ışık diyebiliriz. Çünkü ışık araç-değer olmaktan çıkarak başlı
başına bir değerdir. Bu bağlamda ışık, ışığın estetiği olarak kabul edilebilir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte
sanatçılar tarafından fark edilerek direkt olarak hiçbir yola sapmaksızın anlatımın odak noktası haline getirilir.
Kavram olarak insan, doğum, yaşam, ölüm, doğa, teknoloji, zaman, uzam, mekân, bellek, hareket, hız,
değişim, farkındalık gibi birçok olguyu içinde barındırır. Işık aynı zamanda bir biçimdir de sanatsal bir biçim.
Ancak bugün biçimi ve olasılığı da aşan yanı ile günümüz sanatını oluşturur.
1960 yıllar insan ve bilgisayar ilişkisine farklı bir boyut getirerek yaşamda olduğu gibi sanatta da bir
eşik yaratır. Çünkü ışık yaşam mekânına evrilerek ya da doğrudan sanat nesnesine dönüşerek varlığını
sürdürür. Işık sanatına ilgi duyan sanatçılar bu bağlamda sanat grupları oluşturarak yansıyan ışıkla ilgili
çevresel nitelikli çalışmalar gerçekleştirirler. Örneğin Fransa’da GRAV (Groupe de Recherche d’ Art
Visuel/Görsel Sanatlar Araştırma Grubu), İtalya’da N ve T, Almanya’da Group Zero (Grup Sıfır), Hollanda’da
NUL sayılabilir. Zero ve GRAV grubunun sergi organizasyonunda çalışan Frank Popper’a göre; “Işığın
fiziksel özellikleri ötesinde zihinlerimizi maddesel olmayana ve metafiziğe yöneltme kapasitesi vardır. Işık
aracılığı ile maddeden sıyrılış, yeni sanata önemli bir etmendir” (Ögel, 1977, s. 75) diyerek ışığın günümüz
sanatındaki yerini belirtir. Bu gruplardan bazıları Fontana, Yves Klein ve Soto gibi sanatçılara önem verirken
bu yeni eğilimin öncüleri arasında Marcel Duchamp, İsrail Optik Grubu ve Yaacov Agam sayılabilir
(Burnham, 1973). Agam’ın transformables (biçim değiştirebilen) olarak tanımladığı 1960’lardaki çalışmaları
optik fikirlerin heykele dönüşmesidir. Onun yapıtları alımlayıcı ile karşılıklı diyalog kuran platformlar
oluşturur. “Hiçbir şey yapmayan izleyici hiçbir şey görememektedir” (Popper, 1976, s.242). Işık ve hareketin
kullanıldığı en önemli sergiler arasında 1955’te Paris’te “Hareket” (Le Mouvent) sergisi, 1966’da
Eindhoven’da “Sanat-Işık-Sanat” (Kunst-Licht-Kunst) sergisi, 1967’de Paris Modern Sanat Müzesi’nde “Işık
ve Hareket” (Lumiere et Mouvent) sergisi, 1967’de Minnesota Walker Sanat Müzesi’nde “Işık-HareketMekân” sergisi, 1967’da Trenton New Jersey Eyalet Müzesi’nde “Işığa Odaklama” sergisi, 1968’de
Worcester Sanat Müzesi’nde “Işık ve Hareket” sergileridir. Daha yakın tarihli olarak 1991’de Rheims’da “Les
Artistes et La Lumiére” sergisi gösterilebilir.
Neon ya da floresan ışığını yapıtın içeriği ya da kavramı olarak kullanan Dan Flavin, Varda Chryssa,
Lucio Fontana, Martial Raysse, Keith Sonnier, Stephen Antonakos gibi sanatçılardır. Daha 1950’li yıllarda
neon ışığına çalışmalarında yer veren Lucio Fontana “Sanat şu anda gizli gizli var olan bir dönemden
geçmektedir” (Burnham, 1993, s.239) ifadesini kullanır. Sanatçı bilim adamlarına seslenir ve çalışmalarının
bir kısmını ışık saçan, kolayca şekil verilebilen maddelerin, ses üreten aletlerin yapımına yöneltmelerini bu
bağlamda da dört boyutlu sanat yapmanın mümkün olabilmesini ister. Amaç sanatın olanaklarını genişletme,
olasılıkları araştırma ve hatta olasılık dışı düzenin sürekli evrilişidir. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde video
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sanatı da sanatçılar için yeni bir yaratma alanını kapsar. Video enstalasyonu (yerleştirme) yapan Nam June
Paik, Volf Vostel ve Catherina Ikam ile video performans (gösteri, temsil) yapan Orlan gibi isimler öne çıkar.
“1970 ve 1980’lerdeki (…) sanat hareketleri vurguyu biçim yerine içeriğe yüklemiş ve ‘Sanat, sanat
içindir’ idealizminin biçimci elitizmine karşı tavır yaratmıştır” (Bozkurt, 2013, s.94). Bu bağlamda 1980’lerde
ışık, ateş, ses, lazer, video ve bilgisayar gibi görsel-işitsel düzenekler sanatçı, mühendis, mimar ve müzisyen
gibi birçok disiplini bir araya getirir. Sanatçının burada ulaşmak istediği şey sanat eserinin sürekli tüketilen,
alınıp satılabilen bir mal olmaktan çıkarılıp yaşamın içinde olan, onunla etkileşime giren, karşılıklı anlam
üretebilen, sosyal, kültürel ve psikolojik bağlamda etkileşim kurabilen yapıtlardır. Örneğin lazer ışığı kullanan
heykeltıraş Dani Karavan‘ın Barış İçin Çevre isimli çalışması 1978 yılında Floransa’da argon lazeri kullanarak
sembolik yol oluşturur ve Flippo Brunelleschi’nin katedral kulesini birleştirir. Sanatçının ulaşmak istediği;
“Tarihi ve çağdaş sanatsal mimari ile teknolojik başarıları sembolize ederek, mekanik asırdan elektronik asra
geçişi simgeleştirmektir” (Popper, 1993, s.31).

Resim 3: Dani Karavan, Barış İçin Çevre (Environment For Peace), 1978, Floransa.
Kaynakça: https://www.google.com/
Bugün de ışık sanatta birçok etki ve bileşen ile birlikte video sanatı, lazer, ışık enstalasyonu
(yerleştirme) ya da dijital sanat olarak kendisine yer açar ve heykeli daha geniş bir çerçeve ile etkileyerek
onun sınırlarını da aşar. Işığı doğal ya da yapay olsun çalışmalarında bir kavram olarak yer veren sanatçılar
vardır. Maurizio Nannucci, Bruce Nauman, Mario Merz, Joseph Kosuth, James Turrell, Nancy Holt, Jenny
Holzer, Jorge Orta, Chiristian Boltanski, Sarkis gibi sanatçılar hem doğal ışık hem de yapay ışığın yer aldığı
yapıtlar üreterek günümüz sanatında üçüncü ışık kavramını yaratırlar. Bu da bizi “Bir dünyanın ışığı var, bir
de klinik ışık; peki başka bir ışık yaratmak nedir? Bu ikisini kullanarak üçüncü bir ışık yaratmak” (Fleckner
(Ed.), 2016, s.73) fikrine götürür. Üçüncü ışık ya da ışığın estetiği dediğimiz şey; sanatçının doğal ışık ile
yapay ışık arasında yarattığı ve bizim de alımlayıcı olarak deneyimleyebildiğimiz yeni bir ışık ya da ışık
ortamıdır. Sanatçılar yansıyan ışık, boşluğa bırakılan ışık, floresan ışığı, neon ışığı, video, lazer ışığı ya da
bilgisayar gibi birçok alanla ilgilenirler. Bu bağlamda ışığın yarattığı sanal gerçeklik ilgi çeker. Sanal
gerçeklik ya da sanal ışık ile yaşam arasında bağ kurulur. “Siber uzayda üç boyutlu bir nesne yaratma imkânı
heykeltıraşın önüne muazzam genişlikte bir alan açar” (Wands, 2006, s.77). İnsan, yaşam ve sanat yeni
olanaklarla yeni olasılıklara evrilmektedir. “Günümüzde dijital görüntü ve iletişim teknolojileri ile birleşen
bu kavram Sir Charles Wheatstone (1802-1875) tarafından bulunan stereoskopik (derinlik yanılsaması)
görüntü fenomenine (görüngü) dayanır. Beyin tarafından algısal yanılsama sonucu görsel olarak oluşan etki,
sanal gerçeklik çalışmalarının temel adımlarından biridir” (Tuğal, 2018, s.80).
SONUÇ
Doğal ya da yapay ışık kaynağı olsun -güneş, ay, yıldız ve gezegenler ile buna ek olarak akkor lamba,
floresan, video, lazer ışığı, holografik ışık ya da dijital ışık- hepsi sanatçının gördüğü, hissettiği ya da
düşündüğü ışığa dönüşür. Öncesinde görmeye ilişkin araç olan ışık bugün yapıtın kendisidir. Sanatın evrilmesi
birçok etken ve bileşeni içerisinde barındırır. Bu bağlamda bugün yaşadığımız dijitalleşme ile birlikte gelen
sanal sanat olgusu da yaşam, sanat ve teknolojinin birlikteliğidir. Teknolojinin gelişimi, sosyo-kültürel yapı,
toplumsal olaylar, ideolojiler, ekonomi gibi her alanda yaşanan değişimin sanatta da yaşanmasıdır. İnsan,
yaşam ve sanatın birbiri içine geçerek anlam yaratmasıdır.
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Işığın fiziksel yönü kadar psikolojik etkisi de sanatçılar tarafından ilgi çekicidir. Işık geçmişten
günümüze sanatçıların çalışmalarını direkt ya da dolaylı olarak etkiler. Buna bağlı olarak da alımlayıcının
bakış açısını genişleterek dönüştürür. Bu noktadan hareketle insanı, dünyayı ve sanatı anlamamız konusunda
değişik anlamlar yüklememize araçsallık eden sanatçılar ile onların çalışmaları bağlamında heykel sanatı da
farklı ifade biçimlerine evrilerek bizim görüşümüze yeni bir boyut kazandırır. Işık sanatçılar tarafından
değerlendirilerek farklı biçim ve anlamlara dönüşerek yeni bir yaratıcılık alanı açılır. Bu değişim ve dönüşüm
zaman ve mekân bağlamında sanat yolu ile bizim kavrayışımızı genişleterek yaşamsal deneyimi onunla
kavradığımız gerçeğini açıklar. Işık doğal ya da yapay olsun sanatçı için sonsuz bir deneyim, olanaklar,
olasılıklar ve olasılığı aşan bir yaratma alanıdır. Bu kaçınılmaz gerçekliği zaman ve mekânın getirdiği bir
sonuç olarak görmek gerekir. Tarih öncesi dönemin sanatında taşı sanat eserine dönüştürürken var olan
teknoloji ya da araç gereç sanatçının olanaklarıydı. Bugün de var olan teknoloji ya da araç ve gereç sanatçının
olanaklarıdır. Ancak sanatçı yaşadığı zamanın olanaklarını yapıtları ile olasılıklara çevirir. Yaşamı,
yaşananları ya da yaşanacak olanları kendi us görüş ve ifade biçimi ile yeniden yapılandırır. Bu bağlamda ışık
günümüz sanatında düşüncedir, kavramdır, biçimdir, yeniliktir, bilinçtir, zamandır, olasılıktır ya da olasılık
ötesine de geçen başlı başına bir değerdir. Sanat yaşamın değerleri ile değişip dönüşürken sanatçı da bilinçli
olarak bir üst değer katabilen kişidir. Özünde değişmeyen insanın sanat yolu ile kendisini ifade etmeye devam
edeceğidir. Hangi malzemeyi kullanırsa kullansın sanatçı anlam yaratmak ister. Keski, fırça, bilgisayar ya da
sonrası, sanatçının ışık saçan elinde zamanın ve mekânın tanığı olmaya devam edecektir.
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Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI535; Emrah CENGİZ536
TÜRKIYE’DE KAMU DENETÇILIĞI KURUMUNUN ETKINLIĞI ve ÖNEMI AÇISINDAN
DIĞER ÜLKE DENEYIMLERI IŞIĞINDA ÇIKARIMLAR537
INFERENCES IN THE CONTEXT OF IMPORTANCE and EFFECTIVENESS OF OMBUDSMAN
INSTITUTION IN TURKEY IN THE LIGHT OF EXPERIENCES IN OTHER COUNTRIES

ÖZ
İdarenin keyfî uygulamalarda bulunmaması, hukuka uygun davranması, halkın istek ve şikayetlerini
dikkate alması, yönetilenlerin haklarını çiğnememesi gibi amaçlarla, ilk devlet oluşumlarından itibaren çeşitli
yollarla idarenin denetlenmesi önemli bir konu olarak görülmektedir. Yargı denetimi, kamuoyu denetimi gibi
denetim türleri, idarenin denetlenmesinde en yaygın kullanılan yollardandır. Ancak insan haklarına verilen
önemin artması, bireylerin daha bilinçli hale gelerek hak arama kültürüne sahip olması gibi gelişmeler,
geleneksel denetim yollarının yetersizliğini ortaya çıkarmış ve bu durum, çağdaş bir denetim mekanizmasına
duyulan ihtiyacı daha belirgin bir hale getirmiştir. İsveç'in öncülük ettiği ombudsmanlık kurumu, bu ihtiyaç
neticesinde oluşturulmuş ve kısa sürede diğer ülkelerde kurulmuş ve etkili olmaya başlamıştır. Türkiye’de
kuruluşundan itibaren birçok alanda olduğu gibi, kamu yönetimi uygulamaları konusunda da daha iyi bir
konuma gelmek için çalışmalar yapılmış, eksikliklerin giderilmesi için yapılması gerekenleri yerine getirmeye
çalışmıştır. Bu bağlamda idarenin denetlenmesi konusunda da gelişmeler kaydedilmiştir.
Bu çalışmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun etkinliği ve öneminin hızla arttığı ülkemizde,
tarafımızdan diğer ülke uygulamaları da incelenmiş ve ülkemizde adı geçen kurumun etkinliğinin artırılması
açısından çıkarımlar ve öneriler belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kamu denetçiliği, ombudsman, Kamu Denetçiliği Kurumu, denetim.

ABSTRACT
For purposes such as not being in arbitrary practices, acting in accordance to law, taking into
consideration the wishes andcomplaints of the people, Not violating the rights of the ruled people, it has seen
as an important issue to be government's controlled by various means since the first state formations. Types
of auditing like judicial review and publics scrutiny the most commonly used means of controlling government.
However, the development of human rights, increasing awareness of individual and the possession of rightsseeking culture have exposed the in adequacy of conventional means of control and this has made the need
for a modern control mechanism more visible. Sweden's pioneering ombudsman institution has been created
on the basis of this need and it was established in other countries and soon started to be effective. Since its
establishment, in Turkey as well have done working in public administration practices field like it has done in
the other areas to be in a better position. In this context, improvements were also made on the supervision of
the administration.
In this study, The Ombudsman Institution the effectiveness and importance of which raise rapidly in
our country was examined and the inferences and suggestions for improving the effectiveness of the
aforementioned institution were pointed out investigating implementations in other countries.
Keywords: Public supervising, ombudsman, The Institution of Public Supervising, audit.
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GİRİŞ
Bireyi idareye karşı koruma göreviyle ombudsman kurumu, günümüzde kamu yönetiminin
denetiminde çok önemlidir. Osmanlı İmparatorluğundan esinlenerek İsveç’in öncülük ettiği kurum, hızlı bir
şekilde diğer ülkeler tarafından benimsenerek uygulanmıştır. Ombudsmanın, bağımsız ve tarafsız bir denetim
sistemi ve pratik olması, bilgi ve belgelere ulaşma anlamında geniş yetkileri olması, şeffaf bir kurum ve
çözüm odaklı bir arabulucu rolünde olması özellikleriyle önemi artmıştır. Ombudsmanın hızlı bir şekilde
birçok ülke tarafından kullanılması, sayılan özellikleriyle çağdaş yönetim sisteminde bulunması gerekli
nitelikleri taşımasındandır.
Gerek iç dinamiklerin, gerek diğer ülke uygulamalarının yaptığı etki, gerekse Avrupa Birliği (AB)
Uyum Süreci’nin etkisiyle, ülkemiz 2012’de TBMM’ne bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) adıyla
ombudsmana kavuşmuştur. KDK, alışılagelmiş denetim türlerinden farklı, etkin ve gelecek için büyük umut
vaadetmektedir. Kurumun hızlı biçimde mevcut eksikliklerinin giderilmesi, bu kurumun daha işlevsel hale
gelmesi için gereklidir.
Son yıllarda kamu yönetiminin denetiminde köklü değişim ve dönüşümler geçiren Türkiye için, bu
kurum müstesna bir yere sahiptir. Şüphesiz kurumun kararlarının etkisini arttırıcı yönde yapılacak
düzenlemeler, kurumun denetim sisteminde oturtulması için yapılacak değişiklikler, halk gözünde kurumun
tanınırlığının arttırılması faaliyetleri, KDK'nun gelecek yıllarda daha etkili bir denetim kurumu olmasını
sağlayacaktır.

1.Kavramsal Bilgiler
Sözlüklerde ‘denetim’ile ‘kontrol’, ‘teftiş’, ‘soruşturma’, ‘inceleme’ sözcüklerinin çoğunlukla aynı
anlamı ifade etmek üzere kullanıldığı görülmektedir. Fakat bu ifadeler kullanılırken içerdikleri farklı anlamlar
da bilinmelidir (Özer, 2002: 61-70). İngilizce ‘control’ kelimesinin, Türkçe’de kontrolün yanı sıra denetim
kelimesiyle de belirtilmesi bazen anlam karmaşasına neden olabilmektedir. Denetim işlemi içindeki farklı
kavramların, denetim şeklinde ifade edilmesi, farklı sözcüklerin, denetim ifadesi altında kullanılmasını ortaya
çıkarmıştır. Bu küçük farklılıklar kamu yönetimi reformuyla ilgili akademik eserlerde bazı ifadelerin yanlış
kullanılmasıyla neticelenmektedir. Günümüzde yönetimde yeni yaklaşımların etkisiyle denetimde de görülen
değişim açısından bakıldığında, yukarıdaki bu kelimeler arasındaki farklılıklar nedeniyle, literatürde de dikkat
edilmesi gereği doğmuştur.
Denetim, İngilizcede ‘audit’ olarak belirtilir. Kelimenin kökeni, başlarda yapılacak işlerin az ve kolay
olduğu zamanlarda hesap kontrolü yapmakla görevli memurlar, bu işi dinleme yoluyla yaptıkları için
‘dinleme’ manasına gelen ve dili İngilizce olan ülkelerde bağımsız hesap eksperlerinin yaptığı denetim işlemi,
‘audit’dir. Türkiye’de ise hesap denetimini belirten ‘denetim’ kelimesi kullanılmaktadır. ‘Control’ kelimesinin
bir anlamı da ‘muhasebe’dir. Bu yüzden Türkçe’de kontrol ve denetim sözcükleri aynı anlamda ve aynı
zamanda muhasebe denetimi anlamında kullanılabilmektedir. Ayrıca kontrol ile denetim sözcüklerinin farklı
anlamlarda kullanılmasını düşünenler, tam fikir birliğine ulaşamamıştır (Yılancı, 2016: 3).
Denetim bir işlem olarak belirtildiğinde denetleyen ile denetlenen arasında bir ilişki vardır. Bu iki taraf,
denetimin iki unsurunu, denetleme yetkisiyle donatılmış unsur ile denetimin konusunu teşkil etmektedir.
Denetleme yetkisiyle donatılmış makama belirtirken denetim konusunda, denetim yetkilisi tarafından
denetlenen unsura atıf yapılmaktadır. Bu açıdan denetim, kurum denetimi, personel denetimi, sistem denetimi,
mali denetim olabilir. Denetim nedenleri; kurumun veya örgütün istikrarını temin etmek, kötü gidişatı
engellemek, hataların tespit edilmesi, düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesini sağlamak, yenilik fikirleri teklif
etmek, kademeler arasında ilişki kopukluğu ve düzensizlik tespit edilmesi halinde bunlar arasında
koordinasyon sağlamak, etkinlik ve verimliliği sağlamaktır.
Esasında denetim üç kademeden oluşmaktadır. Öncelikle mevcut durum ile olması olması gereken
durum arasındaki fark tespit edilir. Daha sonra bu durumun nedenleri araştırılır. Son aşamada ise bu durumun
düzeltilmesi için çözümler geliştirilir. Bu açıdan denetim, hatalara yaptırım uygulayarak onları düzeltir,
hataların engellenmesini teşvik eder, hataların sebeplerini saptayarak yok eder. Bu yüzden denetimin düzeltici,
önleyici ve yapıcı olmak üzere üç boyutu vardır. Denetimin yolu ve uygulaması çeşitlilik arzetmekle birlikte,
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temelde istenen durum ile mevcut durumun karşılaştırılması önemsenir ve olan ile olması gereken
kıyaslanarak, uyuşma ve sapmalar ortaya çıkarılır.
Örgüt içerisindeki aksaklıkları tespit edip, iyileştirecek etkin bir denetim için bazı koşullar gereklidir.
Denetim bir plan ve düzen içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bunun için örgütün belli bir biçimsel yapı ve
denetim kültürüne sahip olması, örgütün organları arasında iş, yetki ve sorumlulukların rasyonel bir şekilde
paylaştırılması gereklidir. Ayrıca örgütün yapısı ve ulaşmak istediği amaçlara uyması, denetimin başka bir
koşuludur. Ayrıca meşruiyete bağlı kalmak için denetim unsurlarının hiyerarşi zincirinde kademeli dağıtılması
gereklidir (Doğan, 2015: 107-140).
Kamu denetçiliği/ombudsmanlık kavram olarak yönetim altında bulunan halkın şikayetçi olduğu
konuların çözüme kavuşturulmasında rol alan, halk namına işleyen, yurttaşların hakkını muhafaza eden,
yönetenler ile yönetilenler arasında bir tür hakemlik görevi üstlenen kişinin yaptığı işi ifade eder (Efe ve
Demirci, 2013). Orijinali İsveç diline ait olan ombudsman sözcüğündeki ‘ombuds, sözcü, temsilci‘ manasında
kullanılırken, 'man' ise insan, kişi anlamındadır (Tayşi, 2013). Bununla birlikte kamu denetçiliğine verilen
isim, ülkeden ülkeye farklılık göstermiştir. Halk avukatı ya da savunucusu, yurttaş koruyucusu, adalet
temsilcisi, insan hakları savunucusu, cumhuriyet arabulucusu, çeşitli ülkelerde kamu denetçiliği kurumu
yerine kullanılan isimlerin Türkçe karşılığıdır (Ombudsmans, 2013). Ülkemizde ise kamu denetçisi,
ombudsman kelimesinin dilimizdeki karşılığı kabul edilerek kullanılmaktadır.
Karşılaştırmalı hukuk yönüyle, günümüzdeki fonksiyonu açısından ombudsman, parlamentoca
seçilen, atanan, yurttaşların idare karşısında korunması ve savunulmasını sağlayan bir devlet kurumudur
(Parlak ve Doğan, 2016: 123). Ombudsman ya da kamu denetçileri, yasama organına karşı sorumlu olan, idare
ile ilgili konularda ve mevzuat ile ilgili geniş bilgi sahibi, bağımsız, güvenilir hakemlerdir. Kamu denetçiliği
kurumu, kamu çalışanlarının, idarenin yaptığı eylem ve işlemler dolayısıyla yapılan şikayetlerle ilgilenen,
temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak amacıyla müracaat üzerine veya kendiliğinden harekete geçen,
problemleri tespit eden ve bunların giderilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulunan ve bunu
ilgili birimlere raporlayan bir kurumdur (Efe ve Demirci, 2013: 52).
'Etkin Bir Denetim Aracı Olarak Ombudsmanlık ve Türkiye’de Uygulanabilirliği' adlı çalışmada
ombudsman şöyle tanımlanmıştır: “Yetkisi meclis/parlamento tarafından verilen, bununla birlikte parlamento
ve hükümetten bağımsız işleyen, idarenin gerçekleştirdiği eylem ve işlemler dolayısıyla hak kaybına uğrayan
kişilerin yaptığı başvurular neticesinde ya da kendiliğinden müdahil olarak konuyu araştıran, idarecilerin keyfî
uygulamalarda bulunmasını ve sahip olduğu yetkiyi suiistimal etmesini önleyen, kararları bağlayıcı değil,
tavsiye şeklinde olduğu, gerçekleştirdiği faaliyetleri yıllık olarak halka ve meclise/parlamentoya arz eden
kamu görevlisidir” (Yılmaz vd, 2003: 54).
Yapısal açıdan bakıldığında kurumun tanımı için Uluslararası Barolar Birliği'nin ifade şekli oldukça
kapsamlı ve yerindedir. Komitenin tanımına göre ombudsman/kamu denetçiliği kurumu, “Anayasa veya yasa
ile kurulan; idare tarafından veya kamu görevlilerince haksızlığa uğratılan kişilerin şikayetleri üzerine veya
re’sen araştırma yapma, düzeltici tavsiyelerde bulunma ve rapor yayınlama gibi yetkilere sahip olan; yasama
organı veya parlamentoya karşı sorumlu, bağımsız yüksek düzeyde bir kamu görevlisinin yönettiği büro”dur
(Linda C., 2004).
Ayrıca KDK, parlamentoya (Fransa, Belçika, İsrail gibi yürütmenin ombudsman üzerinde etkili olduğu
ülkeler dışında) bağlı bir kurum olarak görülebilse de, hükümet ve parlamentodan bağımsızdır (Gül ve Kılıç,
2016).
Erhürman, ombudsmanın bir ülke için gerekli bir kurum olduğunu savunur. Çünkü ombudsmanın
varlığı idareyi dikkatli davranmak zorunda kılacağından, idarenin daha titiz olmasını sağlayacaktır (koruyucu
işlev). Ombudsman incelemeye aldığı olaylarda şikayetleri giderici önerilerde bulunacağından düzeltici bir
fonksiyon yerine getirecektir (düzeltici işlev). Ombudsman çalışmaları ve raporlarında sunduğu saptama ve
önerilerle iyi idarenin gerçekleşmesini sağlayacaktır (yol gösterici işlev) (Erhürman, 1995: 31).
2.Kamu Denetçiliği Kurumunun Tarihsel Gelişimi
Kamu denetçiliğinin ilk defa görüldüğü dönem ile ilgili fikir birliği yoktur. Bazı tarihçiler kurumun ilk
örneklerini Roma ya da Çin Han Hanedanlığı dönemine kadar geriye götürmüştür. Bazıları da Osmanlı
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Devleti'nde ombudsmanlığa benzer uygulamalar olduğunu savunmuştur. Bu zümreye göre ombudsman
Osmanlı’daki yargı kurumundan (hisbe dâhil) esinlenerek, İsveçliler tarafından kurulmuş ve tüm dünyaya
yayılmıştır. Büyük Selçuklu hükümdarları haftada iki gün halkın şikâyetlerini dinlerdi. Anadolu
Selçuklularında ise Sultan, yılda bir defa mahkemeye gider, kadı karşısında ayakta durur ve davacı varsa
yargılama yapılır, kadı tarafından hüküm verilir ve bu hüküm yerine getirilirdi. Osmanlı sultanlarından Orhan
ve II. Murat, sabahları saray kapısı önünde yüksek bir yere çıkarak, doğrudan halkın yakınmalarını dinlerlerdi.
Kadıların yargılamaktan çekindikleri kişilerin yargılanması, Osmanlı öncesinde Mezalim Mahkemesi’nde,
Osmanlıda ise Divan-ı Hümayun’da yapılmıştır. Osmanlılarda Divan-ı Hümayun’un ilk ve asli görevi de,
yakınmaları dinleyip, sorunları çözmekti. Divan-ı Hümayun’un adli, idari ve siyasi yetkileri vardı. Buraya
sosyal mevki, yaş, din, dil, cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkes yazıyla veya bizzat başvurabilirdi. Dava
açmayı gerektirmeyen, ama toplumda ‘iyiliği emretmek, kötülükten yasaklamak görevi’ bulunan teşkilata,
hisbe teşkilatı, bu işle ilgili memura muhtesip, yetkilisine İslam ülkelerinde “Hisbe Valisi”, Osmanlı
İmparatorluğunda ise ‘İhtisap Ağası’ denirdi. Muhtesip, yargıdaki gecikmeleri ve diğer adli yakınmaları
dinleyerek, adaleti gerçekleştirmeye çalışırdı. Osmanlı’da hisbe kurumu oldukça fazla değişmiş olup, önceden
kadılık derecesinde olan hisbe görevi, Osmanlılarda şehir veya kasabanın ikincil derecede bir hizmeti halini
almıştır. Osmanlı’da hisbe kadı’nın görevleri arasında bulunduğundan, muhtesip de kadı tarafından atanırdı
(Fendoğlu, 2010: 5-6).
Ancak litaratürde kurumun ilk defa İsveç'te görüldüğü yönünde de mutabakat vardır. Ombudsmanın
tarihi 1700'lere dayandırılmakta ise de, Anayasal kimliğe kavuşması 1809-İsveç Anayasası'nda yer almasıyla
olmuştur. Uygulamanın dünya geneline yayılması başlarda yavaş olsa da, son dönemlerde artmıştır. İsveç'ten
sonra, 1919’da Finlandiya, 1954'te Danimarka kamu denetçiliğini uygulamıştır. Danimarka, bu kurumun diğer
ülkeler tarafından benimsenip, kendi hukuki ve idari yapılarına uyarlanmasında önemli roller almıştır.
1960'lardan itibaren hızla yayılan kamu denetçiliği 1962'de Norveç'te de uygulanmıştır. Aynı yılda Yeni
Zelanda'da kurulan ombudsmanlık kurumu, bu dönemden sonra Danimarka ve Norveç uygulamaları ile
yayılmıştır. Anglo-Sakson hukuk sistemine bağlı İngiltere, kuruma 1966’da sahip olurken, ombudsmanlığın
Kara Avrupası'yla tanışması 1973’te Fransa ile olmuştur (Erhürman,1998: 90). İngiltere'nin kurumu kendi
yapısına uyarlaması, ombudsmanın nüfusça büyük ülkeler için de uygun olduğu gerçeğinin anlaşılmasını
sağlamıştır. Bu sırada Avrupa'da yayılmaya devam eden kamu denetçiliği, 1976’da Avusturya ve Portekiz'de,
1981’de Hollanda ve İspanya’da kurulmuştur (Çakmak, 2008: 7-9). 1966'da Tanzanya ile Afrika kıtasına
geçen kamu denetçiliği kurumu, 1973’te Zambiya ve Hindistan tarafından benimsenmiş, 1983’de Pakistan 'da
kurularak Asya kıtasına geçmiştir (Özdemir, 2014). Kamu denetçiliğinin günümüzde önemli bir kurum olarak
kabul edilmesinin bir nedeni, kurumun AB tarafından da benimsenmesi ve önerilmesidir. Çünkü 1992’de
Maastricht şehrinde yapılan AB Antlaşması'yla, Avrupa Ombudsmanı(AO) oluşturulmuştur (Özden, 2010).
Ayrıca Osmanlı İmparatorluğunda, yönetilenlerin idarî faaliyetlere yönelik memnuniyetsizliklerini
içeren müracaatlarına, “Kadı-ul Kudat” adı verilen hususî görevli yargıç bakmıştır. Bu hakimler bütün idarî
faaliyetlere karşı yapılan şikayetleri inceleyerek etkin bir denetim sergilemişlerdir. Çağımızda ombudsman
denetimi birçok Avrupa ülkesi yanında, birçok farklı coğrafyada şehir, bölge, devlet ölçeğinde
uygulanmaktadır. Yine AB kurum, kuruluşları ile uygulamalarıyla hak kaybına uğrayan AB üyesi ülke
vatandaşları ile bu ülkelerde ikamet eden yabancıları korumak amacıyla AO kurulmuştur (Aktel vd., 2013:
24).
3. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) oluşturulması için yapılan çalışmalar uzun zaman
önce başlamış ve konu akademisyenler tarafından ele alınıp, DPT, TODAİE, TÜSİAD gibi kurumlardan ilgili,
bilgili ve uzman kişilerce birçok defa değişik toplantılar ve basında tartışılmıştır.
Bu kurumlardan birisi olarak, beş yıllık kalkınma planlarını (BYKP) yayınlayan DPT’nin yaptığı
çalışmalar önemlidir. 8.BYKP’nda da ombudsman kurumunun kurulması önerilmiştir (Saygın, 2008: 1051).
2000’de TBMM Genel Kuruluna tasarı olarak gelmiştir. Kanun tasarısı TBMM’nde uzun süre bekletildikten
sonra, 28.09.2006’da KDKK ismiyle yasası çıkarılmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi kanunun yürürlüğünü
durdurmuş ve daha sonra kanunun tamamının iptaline karar vermiştir (Çakmak, 2008). Konu ile ilgili bu uzun
süreç, aşağıda ayrıntılı anlatılmaktadır.
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3.1.Önceki Süreci ve 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Türkiye'de KDK, 59.Hükümet zamanında, 5521 sayılı Kamu Denetçiliği Kuurmu Kanunu (KDKK)
Tasarısı aracılığıyla gündeme alınmıştır. KDKK Tasarısı, TBMM tarafından Cumhurbaşkanına yollanmıştır.
Cumhurbaşkanı, yasanın birkaç maddesinin tekrar görüşülmesi istemiyle TBMM'ye geri yollamıştır. Kanun,
TBMM tarafından herhangi bir değişikliğe uğramadan tekrar kabul edilip, 5548 sayılı kanun olarak
Cumhurbaşkanına gönderilmiştir. Cumhurbaşkanı, herhangi bir değişiklik yapılmayan kanunu kabul etmiştir.
Ancak cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi daha sonra kanunun iptali için, Anayasa Mahkemesi'ne
başvurmuştur (Usta, 2014: 62).
Cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi dava dilekçelerinde kanunun iptali için özet olarak şunları
belirtmiştir:
“Türkiye’nin Anayasa sisteminde, TBMM'ye bağlı bulunup idari eylem ve işlemleri inceleyip
soruşturan ombudsmanlık kurumuna yer yoktur. Böyle bir kurumun kurulabilmesi için Anayasa değişikliği
gerekmektedir. Meclis idareyi ancak siyasi yollarla denetleyebilir. Bu denetimin şekli Anayasa 'da madde 98
ve 100'de ifade edilmiştir. TBMM'nin yetki ve sorumluluklarının yer aldığı Anayasa'nın 87.maddesinde, idari
eylem ve işlemlerin denetlenmesi gibi bir görev bulunmamaktadır. Anayasa'nın 125.maddesinde yer aldığı
üzere, tüm idari işlem ve eylemler için yargı yolu açıktır. Bunun dışında idari işlem ve eylemler ancak
yürütmenin kendi içerisinde oluşturacağı denetim sistemiyle denetlenebilir. Kanun'da bahsedildiği biçimde
bir kurumun kurulması ve bunun TBMM'ye bağlı olması kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık oluşturmaktadır."
İptal davaları kanunun tümüne yönelik yapıldığı için, esas incelemesini buna göre yapan Anayasa
Mahkemesi, kanunun Anayasa'nın 6, 87 ve 123. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir. İptal
gerekçeleri özetle şöyle belirtilmiştir:
“Anayasa'nın 123.maddesinde ifade edildiği gibi, yasayla ya da yasanın açıkça verdiği yetkiye
istinaden kamu tüzel kişiliği kurmak olasıdır. Ancak idarenin bütünlüğü ilkesi gereği, kurulacak tüzel kişilik
idare kapsamında yer almalıdır. Bu hususta TBMM'ye takdir yetkisi verilmesi, meclisin bu konuda sınırsız bir
yetkisi olduğu anlamında değildir. TBMM tarafından bir kamu tüzel kişiliği kurulurken, Anayasal normlara
uygun hareket edilmelidir. İdari teşkilat dışına çıkılarak, yeni bir kamu tüzel kişiliği kurmak mümkün değildir.
5548 sayılı kanunda yeni bir kamu tüzel kişiliği kurulması ve bunun TBMM'ye bağlı olması söz konusudur.
Kanunun bir çok yerinde bu bağdan söz edilmektedir. Anayasa'nın 123.maddesi uyarınca idari yapılanma
içinde merkezi veya mahalli idare bünyesinde yer alması gereken bir kurumun, mahalli idare ve merkezî idare
esaslarına aykırı olarak idarenin dışında Meclise bağlı olması mümkün değildir. TBMM'nin yetki ve görevleri
Anayasa'nın 87.maddesinde anlaşılır bir şekilde sıralanmıştır. TBMM'nin üstleneceği tüm görevler ve
kullanacağı bütün yetkiler, bu madde esas alınarak belirlenmelidir. Meclisin, Anayasa'da yer alan görev ve
yetkileri arasında kamu denetçiliği kurumuna başdenetçi ve denetçi seçmek gibi bir ibare bulunmamaktadır.
Bunun yanı sıra kamu denetçiliği kurumu ile TBMM arasında kaynağını Anayasa'dan alıp, böylesi bir seçime
imkân verecek, doğal sayılabilecek bir münasebet de yoktur. Dolayısıyla kanun, Anayasa'nın 87. maddesine
aykırılık teşkil etmektedir”.
KDKK’nın iptal nedenlerini ve muhalefet partisinin görüşlerini de dikkate alan hükümet daha sonra,
kurumun anayasal zeminini de oluşturacak Anayasa değişikliği hazırlamıştır. 15.05.2010’da RG’de
yayımlanarak yürürlük kazanan 5982 sayılı T.C. Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile Anayasa'nın çeşitli maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. KDK ile ilgili olarak yapılan
değişikliklerden birisi, Anayasa’nın 74.maddesinde yapılan değişikliktir (Aktel vd., 2013: 25-28).
Söz konusu maddenin üçüncü fıkrası kaldırılmıştır. Böylece Anayasanın 74.maddesinin son hali
şöyledir:
“VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
Madde 74- (Değişik: 3/10/2001 -4709/26 md.) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla
Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili
makamlara ve TBMM’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/26 md.) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe
sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
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(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına
sahiptir.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) TBMM’ne bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin
işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Kamu Başdenetçisi, TBMM tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir.
İlk iki oylamada salt oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/8 md.) Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği
Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Denetçisi ve kamu
denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” (T.C.
Anayasası, md. 74).
Bu değişikliklerle Türkiye’de, ombudsman kurumunun kurulması ile ilgili Anayasal engeller ortadan
kaldırılmış ve kurumun Anayasal altyapısı hazırlanmış, kurumla ilgili usul ve esasların kanunla belirleneceği
belirtilmiştir. Daha sonra 05.01.2011’de TBMM’ye gönderilen yasa tasarısı, 6328 sayılı KDKK olarak kabul
edilerek yürürlüğe girmiştir (Demirkol, 2012: 76-90).
5548 sayılı kanunun 1.maddesinde kanunun amacı şu şekilde ifade edilmiştir:
“Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetlerini, T.C.’nin
Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını;
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek,
araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere KDK’nu oluşturmaktır”(md.1).
Bu maddede belirtildiği gibi kanunun amacı, Türkiye'de idarenin denetlenmesi ve faaliyetlerinin
yasallığının araştırılması konusundaki eksikliği gidermektir. Böylece diğer denetimlere alternatif oluşturacak,
şeffaf, kolay ve hızlı çözüm sunan ve birçok ülkede etkili bir şekilde faaliyet gösteren kamu denetçiliği
kurumunun kurulması uygun görülmüştür (Bozoğlu, 2008: 87).
Kurumun, idarî her türlü kademe ve birim tarafından yapılan eylem ve işlemleri, yönetimin sergilediği
genel hal ve tutumu, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde adil bir anlayışla araştırıp
inceleyeceği ifade edilmiştir. Kanunun gerekçesi şu şekilde özetlenebilir: Global ve ülkesel ölçekte hızla
devam eden değişim ve gelişmeler, idare alanında da değişim ve gelişimi kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu
kapsamda, idarenin sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri yeniden tanımlamak ve yönetilenlerin yöneticiler
ve yönetimle ilgili faaliyetlerden kaynaklı memnuniyetsizliklerini asgari düzeyde tutacak bir idare zihniyeti,
günümüz idare sistemlerinin hemen hepsinin edinmek için çaba gösterdiği bir anlayıştır. Ülkemizde de bu
paralelde adımlar atmak ve değişiklikler yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda kalkınma
planlarında da bu yönde ifadelere yer verilmeye başlanmıştır. 7.BYKP, idare ile vatandaş arasındaki ilişkide
sürekli yüz yüze gelinen sorunların yapıcı ve kalıcı şekilde çözülmesi için yargının karmaşık ve ağır işleyen
sistemi de göz önünde bulundurularak, yargı haricinde idareyi denetlemede görev alacak, ancak idareden
bağımsız işleyen bir mekanizmaya ihtiyaç olduğu, AB ve birçok ülkede bulunan bu mekanizmanın Türkiye’de
de uygulanmsı gerektiği belirtilmiştir (Çakmak, 2008: 114).
Ayrıca 8.BYKP'nda aynı sistem belirtilmiş, bu sistemin Türkiye'de de uygulanması öngörülmüş ve
bunun için gereken temelin atılması, bu mekanizmanın bütün yönetimsel faaliyetleri denetleyecek şekilde
oluşturulmasına özen gösterileceği belirtilmiştir. AB süreci ve 1995’de imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması,
bu tarz bir kurumun oluşturulmasını hızlandırmıştır. Bir de Türkiye’nin yargı sisteminin ağır işlediği
söylenmiş, idare dışında bağımsız bir denetim mercii oluşturulması öngörülmüştür (Sezen, 2001: 71-97).
3.2.Kurumun Görevleri
KDK’nun görevleri, kurumun kuruluş kanununda şu şekilde ifade edilmiştir:
“Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, ülkemizin Anayasa’da belirtilen nitelikleri
çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan
haklarına saygı, hukuka vehakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde
bulunmakla görevlidir.” (KDDK md.9-1).
Bununla birlikte TSK'nin sırf askerî nitelikteki eylem ve işlemleri, Cumhurbaşkanı’nın tek başına
yaptığı işlemler, yargısal eylem ve işlemler kurumun yetki alanının istisnasıdır (KDKK md.9-2). BKK’nın da
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bu istisnalardan olduğu tasarıda açıklanmış olsa da, kanunda böyle bir madde yoktur ve BKK da KDK’nun
denetim alanında kabul edilmektedir.
Kurumun web sitesinde KDK’nun şu amaçlar ışığında faaliyet gösterdiği ifade edilmiştir:
“Yönetimin daha iyi ve yüksek kalitede hizmet vermesine, Türkiye'de idarenin ‘iyi yönetim’ ilkelerini
benimsemesine, insan haklarının savunulması ve bunlara saygı duyulmasına, hukukun üstünlüğü ilkesine
sadık kalınmasına, insanların haklarını arama konusunda gelişmesine, çağdaş idare prensiplerine uyan bir
yönetim
sergilenmesine
yardımcı
olmak
için
faaliyet
göstermek”
(https://www.ombudsman.gov.tr/hakkimizda/index.html, Er.T.08.08.2018).
TBMM’ye bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz KDK’nun misyonu ve vizyonu 2017-2021
dönemi kurum strajetik planında şöyledir:
“Misyonu: Efektif ve hızlı bir denetim sistemiyle yönetim tarafından gerçekleştirilen hukuk dışı ve
hakkaniyete ters düşen işlem ve eylemlerinden kişileri muhafaza etmek ve devletin sunduğu hizmetlerin insan
haklarına saygılı ve iyi yönetim ilkesine uygun şekilde yerine getirilmesine destek olmaktır. Vizyonu:
Bireylerin haklarını nerede ve nasıl arayacağını bildiği toplum yapısına ve kamunun sunduğu hizmet
kalitesinin en üst seviyede olduğu bir yönetim anlayışına varmak için yapılan çalışmalara katkıda
bulunmaktır” (KDK 2017 Yılı Faaliyet Raporu).
4. Diğer Ülke Deneyimleri ile Ombudsmanlık Kurumu
Ülkemizde yeni kurulmuş olan KDK’nun gelecekte etkin ve başarılı olabilmesi, demokrasi ve insan
haklarının geliştirilmesi ve hakkın sahibine hızla teslim edilebilmesi ve yargının üzerindeki yükün
azaltılabilmesi için, bu konuda uzun yıllardır uygulaması olan ülkeler incelenecektir. Bu ülkelerin iyi yönetim
ve iyi denetim örneklerini ülkemiz kamu yönetimi ve denetimi içinde değerlendirmek ve çıkarımlar yapmak
ayrı bir önemdedir. Kısaca aşağıda ülkelerin deneyimleri, ülkemiz KDK’na örnek olabilmesi amacıyla
anlatılmıştır.
4.1. İsveç Kamu Denetçiliği
Ombudsmanın/kamu denetçiliğinin ilk uygulandığı ülke olmasıyla İsveç, bu alanın mihenk
taşlarındandır. İsveç’te ombudsman, 7.Charles'in görevlendirmesiyle 1713'te faaliyet göstermeye başlamıştır.
Ayrıca kamu denetçiliğinin Anayasal statü kazanması, 1809 Anayasası'nda geçmesiyle ilk kez yine İsveç’te
olmuştur. Başlarda tek ombudsmana sahip olan İsveç, daha sonra ombudsman sayısını 1975’te 4’e çıkarmıştır
(Çalışkan, 2013: 23). Ardından Başombudsman'ın yetkileri genişletilmiş, ancak meydana gelen
uzlaşmazlıklardan ombudsmanların çalışma sahalarının birbirinden ayrılmasına karar verilmiştir (Tortop,
1998: 8). Bu gelişmelerle İsveç Ombudsmanının, uluslararası hukuka ve yasal gelişmelere önemli katkılar
yaptığı ilgili olanlar tarafından sıkça dile getirilmektedir. Örneğin Baş Ombudsman Eklundh da bu yönde bir
açıklama yapmıştır (Eklundh, 2000: 475). İsveç Ombudsman'ı kanuni olmaktan çok, geleneksel bir öneme
sahip olması ve idare ve yargısal makamlar dışında bulunmasıyla fevkalade bir oluşumdur. İsveç'te yalnızca
Parlamento Ombudsmanı değil, korunması gereken grupları için ve basın ombudsmanı gibi farklı alanlarda
faaliyet gösteren ombudsmanlar da bulunmaktadır (Çalışkan, 2013: 24-25).
İsveç Anayasası'na göre parlamento, biri başombudsman olmak üzere 4 ombudsman ve iki tane de
yardımcı ombudsman seçer. Ombudsmanların görev süreleri 4 yıldır ve süresi dolan ombudsman yeniden
seçilebilir. Ombudsmanlar genel seçimi takip eden 15 gün içerisinde açık oyla seçilir. Ombudsmanlar genel
olarak yüksek yargı üyeleri ya da kamu idaresinde yüksek makamlarda çalışmış insanlardan seçilmektedir
(Çakmak, 2008: 144) Seçilmek için bir yaş sınırı yoktur. Parlamento ombudsmanı herhangi bir kişi veya
kurumdan emir almaz, tamamen bağımsızdır. Parlamentonun görev süresinin dolması ya da dağılması kamu
denetçiliği görev süresini etkilemez. Parlamento isterse ombudsmanları görevden alabilir. Ombudsmanlar
İsveç parlamentosunun yürütme üzerindeki denetimini gerçekleştirmektedir. Temel hak ve özgürlükleri,
hukukun üstünlüğünü korumak İsveç ombudsmanının temel görevleridir. Ombudsman yasal ve verimli bir
yönetim sergilenmesini temin etmekle de görevlidir (Çalışkan, 2013: 25).
İsveç’te her ombudsmanın çalışma alanı farklıdır. Bir ombudsman, yasal meseleleri, biri vergi ve
sosyal konuları, biri ise silahlı kuvvetlerle ilgili şikayetleri incelemektedir. Başombudsman ise kurumun genel
idaresi ve koordinasyonu, çalışanların atanması, yurttaşların gerekli evraklara ulaşması gibi faaliyetlerden

543

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

sorumludur. Başombudsman'ın diğer ombudsmanları denetlemesi ya da onlara müdahale etmesi söz konusu
değildir. Ombudsman, kanunlara uygun hareket etmeyen kamu çalışanları hakkında soruşturma açma
yetkisine sahiptir. Bir suçun olması hâlinde dava da açabilir (Tortop, 1996). Bakanlar, yerel meclis azaları ve
parlamento dışındaki kamu çalışanları, ombudsmanın denetim yetkisindedir. Ombudsmanlar oldukça
kapsamlı yetkilere sahip olsa da kararlarının bağlayıcılığı yoktur. Ombudsman müracaatla ya da kendiliğinden
harekete geçebilir. Yapılan imzasız müracaatlar kabul edilmez. İncelemede suç islediği düşünülen kamu
görevlisi hakkında ombudsman, savcı gibi ceza soruşturması yapabilir. Bu durumda gerek görülmesi halinde
bir savcıdan yardım isteyebilir. Şikâyet konusu olaydan zarar görüp görmediğine bakılmaksızın tüm yurttaşlar
ve yabancılar ombudsmana başvurabilir. Müracaatlar iki yıllık zaman aşımına tabidir. İsveç'te ombudsmana
müracaat etmeden önce itiraz veya temyiz yoluna başvurulması gerektiği konusunda yasal bir şart olmasa da
ombudsman bir yargı merciinde görülmekte olan ya da temyiz edilen davaları kabul etmemektedir (Çalışkan,
2013: 23-26).
4.2.Fransa Kamu Denetçiliği (Le Médiateur)
Fransa'da, idare tarafından yapılan eylem ve işlemler nedeniyle zarara uğrayan insanlar, idari yargı
yoluna gidebilme hakkına sahip olsalar da, ombudsmanlık müessesesi ‘Le Médiateur’ de ülkede aktif biçimde
faaliyettedir. Fransa gibi idari yargı sistemine sahip bir ülkede de ombudsman kurumunun bulunabileceğini
göstermesi açısından bu kurum önemlidir. (Gişi, 2017: 17).
Fransa'da ombudsman kurulması fikrinin ortaya atıldığı dönem ve kurumun kuruluş yıllarında;
-Danıştay'ın yönetimi hukukilik ve yerindelik yönünden zaten denetlemekte olduğu,
-Ombudsmanın, Fransa'nın kalabalık nüfusunun yapacağı başvuruları incelemede yetersiz kalacağı,
-Ombudsman kurumunun yöneticiler üzerinde otorite kurmaya çalışacağı,
-Fransa'nın yönetim sisteminin diğer ülkelerden farklı olması nedeniyle, böyle bir kurumun var olan
sistemde problemlere neden olacağı gibi nedenlerle kamu denetçiliği kurumunun kurulmasının, Fransa için
lüzumsuz ve tehlike arz edebilecek bir gelişme olacağı iddia edilerek, muhalefet edilmiştir. Sayılan bu
endişelere cevap olarak kamu denetçiliğinin sorunsuz işlediği ülkeler örnek gösterilmiş, kurumun yargı
mercilerine yardımcı nitelikte olacağı, temel hak ve özgürlükleri korumada idari yargının tek başına yetersiz
kaldığı, yargı mercilerinin birey-devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde bireyleri savunmada eksik
olduğu sayılmıştır. Bu tartışmalarla 1973’te Fransa'da ombudsman kurulmuştur (Tortop, 1998). Bu
ombudsman tek kişiden oluşmuştur. Ancak 2011 yılı reform faaliyetleriyle bu kurum yeniden yapılandırılarak
adı “hakların savunucusu” olmuştur. 1973’teki ilk düzenlemeye göre ombudsman, yüksek yargı mensupları
ya da üst düzey devlet yöneticiliği yapmış kişiler arasından, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından 6
yıllığına atanmakta ve görev süresi dolan ombudsman yeniden atanamazdı. 2011 yılı düzenlemesinden sonra
ombudsman Cumhurbaşkanı tarafından 6 yıllığına atanmakta, bu işlem meclis onayına tabi tutulmaktadır.
Meclis ve senato bu işlemi 3/5 çoğunlukla reddedebilmektedir (https://www.defenseurdesdroits.fr/en, Er. T.
14.01.2019).
Fransa ombudsmanının temel görevi kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, bireyler arası
eşitliği temin etmek ve bunların haklara en yüksek düzeyde ulaşmasını sağlamaktır. Gerek 1973'te oluşturulan
ombudsman, gerekse 2011 düzenlemesiyle ombudsman olsun, yapılan tüm araştırma, inceleme ve bunların
sonucunda varılan netice her yıl Cumhurbaşkanı, meclis ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 1973’te
kurulan ombudsmana Fransa vatandaşları, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri ile Fransa'da yaşayan
yabancılar başvurabiliyorken, 2011’deki düzenlemeyle kurulan yeni ombudsmana, herhangi bir kamu
kurumunun eylem veya işleminden dolayı zarara uğramış herkes başvurabilmektedir. Ombudsmanın üç
yardımcısı bulunmaktadır. Bunlar çocuk hakları, eşitlik-ayrımcılık ve güvenlik alanları olmak üzere her biri
kendi alanında uzmanlardan oluşur. Ayrıca ombudsman mezkûr alanlardaki üç kurula başkanlık etmektedir
(http://www.defenseurdesdroits.fr/en/institution/colleges>, Er.T.21.07.2018).
4.3.Avrupa Ombudsmanı (AO)
Avrupa Ombudsmanı, AB oluşumunda 1992’de Hollanda'da imzalanan Maastricht Antlaşması'yla
kurulmuştur. (<http://www.defenseurdesdroits.fr/en/institution/delegates>, Er.T.22.07.2018).
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Böylece daha önce Danimarka ve İspanya tarafından yapılan öneri hayata geçirilmiştir. Avrupa
ombudsmanı, birliğin denetleme ve şikayet araçlarından biridir. Ombudsman kurumuna AB'nin ihtiyaç
duymasının nedenleri, ülkelerinkinden çok farklı değildir. Daha iyi bir idare sistemi için yeni mekanizmalara
ihtiyaç duyulması, Avrupa Adalet Divanı'na müracaat etmenin pahalı ve uzun sürmesi, divanın yasal çerçeve
içinde kısıtlı kalması gibi nedenler, AB tarafından ombudsmana duyulan ihtiyacı doğurmuştur (Köseoğlu,
2010: 38).
AO parlamento seçimlerini müteakiben yasama döneminde görev yapmak üzere seçilir. Bir defa
seçilen bir ombudsmanın tekrar seçilmesi olasıdır. İçinde bulunduğumuz dönem AO, İrlanda kökenli
EmilyO'reilly'dir ve ilk kadın Avrupa Ombudsmanı’dır (Network in Focus, 2018).
AO görevini yerine getirirken, herhangi bir kişi veya kuruma bağlı hareket etmez, herhangi bir kişi
veya kurumdan emir ya da yönlendirme almaz. Ombudsman, ombudsmanlık görevini ifa ettiği süre boyunca
ücret karşılığı veya gönüllü olarak başka bir işte çalışamaz. Ombudsman, Adalet Divanı'nda çalışan kişiyle
aynı derecede kabul edilir. Ancak ombudsman olmak için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan ya da görevini
yerine getirmede eksik ve hatalı davranan ombudsmanı, Adalet Divanı görevden alabilir (09.03.1994 tarihli
Avrupa Parlamentosu Kararı, 1994, md.8). Ombudsman'ın görevi istifa, görev süresinin dolması ve görevden
alınma gibi nedenlerle sona erer.
“Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi dışındaki Topluluk kurumlarının ya da organlarının
faaliyetlerinde kötü idare durumlarına ilişkin şikayetleri incelemek ve soruşturmaktır” (Gişi, 2017: 23-28).
Avrupa Toplulukları Antlaşmasının 195. maddesinde bu şekilde tarif edilen görev, AO’nın konumu ve rolü
ile ilgili fikir vermektedir. Görev alanı içerisinde verilen yanlış kararların neden olduğu şikayetlerin çözüme
kavuşmasına sağlamak, AO’nın temel görevidir. Birlik dahilindeki unsurların görevlerini olması gerektiği gibi
yerine getirmesi, hukuka uygun ve iyi bir yönetimin ifa edilmesi, insan hakları ihlallerinin asgariye indirilmesi
bu kapsamda amaçlanan sonuçlardır. Yönetimsel karmaşa, ayrımcılık yapılması, görevin suiistimal edilmesi,
adaletli davranılmaması, müracaatları yanıtlamamak, müracaatlar ile ilgili bilgilendirme yapılması talebini
geri çevirme, geçerli neden gösterilmeksizin müracaatların ertlenmesi, iyi yönetim prensiplerine uymayan
durumlardır. AO, çoğunlukla bu başlıklardaki hususlar ile ilgili şikayetleri çözüme kavuşturmaktadır
(Yağmurlu, 2009: 105).
AO, bir mahkeme tarafından görülmekte olan bir dava ile ilgili müracaatı kabul edemez. AB kapsamı
dışındaki hiçbir oluşum, ombudsmanın faaliyet alanına dahil edilemez. AO, incelediği husus ile ilgili mercileri
bilgilendirir. AB kurumları, AO tarafından istenmesi halinde gizli belgeler dışındaki tüm bilgi ve belgeleri
vermekle yükümlüdür. Orijinal hali AB üyesi devletlerden birinde bulunan gizli belgeler, evvelden izin
istenerek temin edilebilir. Bu belgeler hiçbir şekilde ombudsman tarafından ifşa edilemez. AB dahilinde
çalışan herkes, AO’nın istemesi halinde tanıklık yapmak zorundadır. Avrupa Ombudsmanı, yaptığı çalışmaları
ve incelediği davaların neticelerini yıllık olarak Avrupa Parlamentosu'na sunar. AO, inceleme ve karar verme
sürelerini en hızlı şekilde yerine getirir. Avrupa genelinde kamu hizmetlerinin sunumunda oturmuş bir etik
kültürü vardır. İyi yönetim ilkesi çerçevesinde, hukuk dışı olmasa bile etik dışı olan hususlar da AO’na
bildirilebilir (The European Code of Good Administrative Behavior, 2001).
AB yurttaşları, Birlik üyesi devletlerden birinde oturanlar, merkezi AB sınırları içerisinde olan tüm
gerçek ve tüzel kişiler, AO’na müracaat edebilir. AO’na başvuru hakkı, yalnızca AB yurttaşlarına değil, AB
üyesi herhangi bir devlette ikamet eden, yönetimsel bir haksızlığa uğrayan yabancılara da verilmiştir.
Müracaatın diğer AB kurumlarına nispeten düşük maliyetli ve sade olması AO’nın istenmesini sağlamaktadır
(Pino, 450). Başvurular dijital ortamda veya klasik yollarla başvuru formu doldurularak gerçekleştirilir. İlgili
formda başvuru sahibinin ismi, soy ismi, mensup olduğu devlet, ikamet yeri, iletişim bilgileri, şikayetçi olduğu
AB kurumu, şikayet konusunun ne olduğu ve bu husustan ne zaman haberdar olunduğu, ne hususta yanlış
yapıldığı, durumun telafisi için ilgili kurumdan ne yapılması beklendiği, mevzu bahis konu ile ilgili başka
herhangi bir AB kurumuna müracaat edilip edilmediği, aynı konu ile ilgili yargı yoluna gidilip gidilmediği,
müracaata esas olan konunun gizli kalmasının istenip istenmediği, başvuranın imzası ile tarih bulunmalıdır.
Bunun yanı sıra AO, herhangi bir müracaat olmadan, kendiliğinden de harekete geçebilir. Kurum, Adalet
Divanı faaliyetleri, ulusal ve bölgesel yönetimler ile özel kişilere karşı yapılan şikayetleri incelememektedir
(Problems With EU? Who Can Help You?, 2015).
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Müracaatın, konunun öğrenilmesinden itibaren 2 yılda yapılması ve müracaat ile ilgili kuruma önceden
başvuru yapılması gereklidir. Başvuru üzerine ombudsman, şikâyet edilen kuruma bilgi verir. Kabul edilebilir
bir çözüm sunamayan kuruma bazı çözüm yolları tavsiye edilir. Şikayet edilen kurumun ombudsman
tarafından sunulan tavsiyelere uymaması halinde durum Avrupa Parlamentosu'na rapor edilir (What can the
European Ombudsman do for you?: 9).
AO’na yapılan müracaatlar, önce kurumun yetki sahası içerisinde olup olmadığı yönünden
incelenerek, kabul edilip edilemeyeceği anlaşılır. Müracaatın konusunun AO’nın yetkisi dahilinde olmaması,
reddedilmesi halinde dosya kapatılır ve müracaat sahibine bilgi verilir. Ayrıca AO, başvurucuya, nereye
başvurması gerektiğiyle ilgili öneride bulunabilir. Müracaat kabul edilebilir bulunulmakla birlikte,
araştırılacak bir husus olmadığı anlaşılırsa, dosya kapatılır ve müracaat sahibi bilgilendirilir. Konunun esasına
inilmesini gerektirecek bir husus olması halinde, başvuru sahibi ve şikâyet edilen kuruma bilgi verilir. Şikâyet
dilekçesi, şikâyet edilen mercie gönderilir ve 3 ay içinde şikâyete esas konu için fikrini beyan etmesi istenir.
Ombudsman, kurumdan gelen görüşleri uygun bulursa, başvuru sahibine iletir ve kendisinin 1 ay içinde görüş
bildirmesi beklenir. Avrupa Ombudsmanı, iki tarafın görüşünü ele aldıktan sonra incelemeye devam veya
dosyanın kapatılması kararı alır. Vardığı neticeyi her iki durumda da ilgililere bildirir. 2017’de 15.837 kişi
Avrupa Ombudsmanının sunduğu hizmetlerden yararlanmıştır (European Ombudsman Annual Report, 2017).
Avrupa Ombudsmanı, dünyada ombudsmanlık kurumunun gelişimi ve Türkiye Ombudsmanı (KDK)
ile ilgili görüşme yapmak için 25.07.2018 tarihinde, tarafımızca, Avrupa Ombudsmanı yetkilileri ile iletişime
geçilerek görüşme talebinde bulunulmuş, 02.08.2018 tarihi için bir randevu alınmıştır. Verilen tarihte Emrah
Cengiz, Avrupa Ombudsmanının merkezinin bulunduğu Belçika’nın Brüksel şehrine giderek, kurum
yetkililerinden Avrupa Ombudsmanı İletişim Asistanı ve İçerik Yazarı sayın Jean LUSWETİ ile bir görüşme,
mülakat yapmıştır. Kısa bir tanışma ve ombudsman ile ilgili genel bir sohbetten sonra LUSWETI’ye şu
sorular sorularak şu cevaplar alınmıştır:
Emrah CENGIZ: Avrupa Ombudsmanı'nın, Avrupa Birliği içerisindeki rolü nedir?
J.LUSWETI: “Avrupa Ombudsmanı, AB kurumlarının hukuka uygun ve verimli çalışmasını, hizmet
verdiği kitlenin istek ve şikayetlerini dikkate almasını sağlamak anlamında önemli bir kurumdur. Tüm AB
kurumları ombudsmanın denetim alanı içerisindedir ve gizlilik niteliği bulunan belgeler dışında her türlü bilgi
ve belgeyi AB kurumlarından isteme yetkimiz var. Ayrıca sadece hukukî açıdan değil, AB birimlerinin
gerçekleştirdiği faaliyetleri yerindelik, etik kurallar ve Avrupa hizmet kültürüne uyma bakımından da
denetleme yetkisi bulunduğu için Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği'nde önemli bir yere sahiptir. Avrupa
Parlamentosu ve diğer denetim mekanizmaları bireylerden gelen şikâyetlerin dolaylı yoldan ilgili yerlere
ulaşmasını sağlarken biz (Avrupa Ombudsmanı) bireylerle doğrudan temas halindeyiz ve başvuruları herhangi
bir aracıya ihtiyaç olmadan direkt bireylerden alıyoruz. Bu anlamda Avrupa Ombudsmanı kendine özgü bir
çalışma şekline sahiptir. Kısacası Avrupa Ombudsmanı, AB'nde kötü yönetimle mücadelede etkili bir araçtır”.
Emrah CENGIZ: Ombudsman kurumunu’nun gelecekteki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz?
J.LUSWETİ: “Ombudsman, modern toplumun bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Genç bir sistem
olmasına rağmen, hızlı bir gelişme göstererek günümüzde birçok ülkede etkin bir şekilde faaliyet
göstermektedir. Yakın zamanda diğer ülkelerde de kurulmasını bekliyoruz. İnsanlar bilinçlenip, hak arama
kültürüne sahip oldukça, bu tarz kurumların oluşması ve önem kazanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla
gelecekte mevcut ombudsman kurumlarının daha da etkili olacağı, ombudsman olmayan ülkelerde de
ombudsman kurularak system daha geniş bir faaliyet sahasına sahip olacaktır”.
Emrah CENGIZ: Peki Avrupa Birliği’nin geleceği ile ilgili farklı söylentiler, farklı fikirler mevcut.
Özellikle İngiltere’nin ayrılma kararı sonrasında Avrupa Birliği’nin uzun bir ömrünün olmadığı yönündeki
söylentiler artmaya başladı. Siz bu konuda ne söyleyebilirsiniz?
J.LUSWETI: “Günümüzde her alanda çok hızlı bir değişim söz konusu. Bu durum kurumların ve
oluşumların da aynı hızla değişmesini zorunlu hale getiriyor. AB farklı statüdeki devletlerden müteşekkil bir
yapılanma. Dolayısıyla bu devletlerin ortak bir hedefte buluşması zaman zaman zor olabiliyor. AB şartların
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gerektirdiği şekilde hareket ederek bazı hususlarda esnemeler yapabilir ve bahsettiğim değişime ayak
uydurabilir”.
Emrah CENGIZ: Avrupa Ombudsmanı faaliyet gösterirken ne tür zorluklarla karşılaşmaktadır?
J.LUSWETI: “Aslında ülke ombudsmanlarından daha az problemimiz olduğu düşünülse de bizim de
mustarip olduğumuz noktalar var. Öncelikle kurumlar bilgi ve belge paylaşımı konusunda çok istekli değiller.
Dolayısıyla belge istediğimizde bahane bularak bunları bize iletmeyen kurumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Gizli
belgelerin paylaşılma zorunluluğu olmaması, bazı kurumların gizlilik niteliği taşımayan bilgi ve belgelerin de
gizli olduğunu iddia ederek erişimimize engel olmasına neden olmaktadır. Diğer bir problem olarak
kurumların Avrupa Ombudsmanı'nı muhatap olunmaması gereken, sadece cezalandırıcı yönü olan bir yapı
olarak görmesini sayabilirim. Oysa biz sadece kötü yönetim sergileyen kurumları uyaran bir yapı değiliz.
Birileri iyi bir faaliyet gösterdiğinde takdir de ediyoruz. Yalnıza tavsiye niteliğinde karar verebilmemiz de
başka bir problem. Bu, bazı kurumların bizi yeterince ciddiye almamasına neden oluyor. Daha sonra, özellikle
kırsal alanlarda kurumun tanınırlığı istediğimiz düzeyde değil. Böyle bir kurumun varlığından dahi habersiz
çok insan var. Kurumun öneminin bilincinde olmayan bazı insanlar ve hatta bazı parlamento üyeleri ise
Avrupa Ombudsmanı'nın gereksiz bir kurum olduğunu iddia ediyor. Kurumsal yapılanma açısından da iş
hacmi ve personel dağılımı anlamında bir orantısızlık söz konusu. Avrupa Parlamentosu ve diğer birçok AB
kurumunun Brüksel'de olması, buranın iş yükünün oldukça ağır olmasına neden olurken, Strazburg’daki
ombudsmanlık biriminde daha fazla personel bulunmakta”.
Emrah CENGIZ: Bu sorunları gidermek için yaptığınız veya yapmayı planladığınız bir çalışma var
mı?
J.LUSWETI: “Öncelikle kurumun tanınırlığını arttırmak için şu an önemli tanıtım faaliyetleri
yürütüyoruz. Başvuruların daha hızlı ve doğru sonuçlanması için gerekli tüm bilgi ve belgelere ihtiyacımız
var. Bu yüzden gizli olmayan belgeleri de gizlilik özelliği olduğu iddiasıyla bizimle paylaşmayan kurumların
bunu yapmasını engellememiz gerekiyor. Kararlarımızın daha etkili bir düzeye ulaşması için tavsiyeden daha
güçlü nitelikte kararlar verebilmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Yine
personel dağılımındaki dengesizlik için şikayetimizi dile getiriyoruz. Bu sorunun da kısa sürede çözüleceğini
umuyoruz”.
4.4.Danimarka Ombudsmanı
1953'te Anayasaya ilave edilen bir ifadeyle hukuksal altyapıya kavuşup kurulan Danimarka
Ombudsmanı, II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan ilk kamu denetçiliği kurumu olması bakımından önemlidir.
Ombudsman Kanunu'nun çıkarılması ise bundan sonraki yıl gerçekleşmiştir. Kanunun çıkarılmasından iki yıl
sonra yönetmeliği de çıkarılan kurum, 1996'da Ombudsman Kanunu'nu baştan sona değiştirmiştir. İsveç gibi
diğer bazı İskandinav ülkeleri, ombudsmanın ilk kurulduğu ülkeler olarak kabul edilmesine rağmen,
Danimarka bu kurumun küresel anlamda önem kazanması anlamında çok büyük öneme sahiptir. Birçok ülke
kamu denetçiliği kurumunu Danimarka uygulamasını esas alarak oluşturmuştur. Makul bir yetki-görev
dengesine sahip olması, Danimarka Ombudsmanının diğer ülkeler tarafından örnek alınmasının temel
nedenidir (Baylan, 1978).
Danimarka Ombudsman Kanunu'na göre genel seçimden hemen sonra parlamento tarafından
ombudsman seçilir. Ombudsman, parlamento ya da mahalli idare meclisi üyesi olamaz. Parlamento,
ombudsmanı azletmeye yetkilidir. Ombudsman, en fazla 70 yaşına kadar görev yapabilir. Ombudsman diğer
personeli görevlendirip görevden almaya yetkilidir. Parlamento ombudsmanın uyması gereken genel normları
belirler ancak ombudsman görevini yerine getirirken parlamento veya başka herhangi bir kurum veya kuruluşa
bağlı değildir. Kamu hizmeti veren tüm resmî kurumlar ve bunların çalışanları ombudsmanın denetimine
tabidir. Buna bürokrat ve bakanlar da dahilken, hakimler, Anayasa Mahkemesi katipleri, mahalli idare meclis
üyeleri gibi bazı istisnalar ombudsman denetiminin dışında tutulmuştur. Ombudsman, çalışma sahası
içerisinde bulunan kişi ve kurumların, görevlerini ifa ederken kanunlara aykırı davranması ya da eksik veya
hatalı olmalarını araştırır (http://www.ombudsmanden.dk, Er.T. 14.01.2019).
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Danimarka'da ombudsman, diğer İskandinav ülkelerindeki gibi başvuru üzerine ya da resen inceleme
başlatır. Müracaat bazlı durumlarda incelemeyi gerektirecek bir yanlış tespit edilmez ise şikâyet reddedilir.
Ombudsmana müracaat, diğer başvuru yollarına gidildikten sonra yapılır. Başvurular bir yıllık zaman aşımına
tabidir. Başvurunun yerinde olduğu kabul edildiğinde, gerekli dokümanlar şikâyet edilen merciden talep edilir.
Soruşturma sonucunda alınan kararın yaptırım niteliği yoktur, tavsiye hükmündedir. Ombudsman her yıl
incelediği hususlar ve verdiği kararları içeren bir rapor hazırlayıp parlamentoya sunar (Bozoğlu, 2008: 61-62).
4.5.Almanya Ombudsmanı
Almanya diğer ülkelerde olduğu şekilde bir kamu denetçiliği kurumuna sahip değildir ancak silahlı
kuvvetlere ilişkin meselelere bakan ombudsmana eşdeğer bir kurum mevcuttur. Her eyalette bölgedeki
meselelerle ilgilenen bir ombudsman bulunmaktadır. Silahlı kuvvetler ile ilgili konulara bakan 'Silahlı
kuvvetler için parlamento komiseri', 1956'da Anayasa'da gerçekleştirilen değişiklik ile hukuksal zemine
kavuşmuştur. Değişiklik 1956’da yapılsa da ilk komiserin seçilmesi 1959’da olmuştur (Bozoğlu, 2008: 72).
‘The Parliamentary Commissioner for the Armed Forces' olarak İngilizce'ye çevrilen bu temsilci
ombudsman ile aynı kabul edilmekte ise de esasında bunu tam anlamıyla ombudsman olarak nitelendirmek
olası değildir. Zira bu parlamento komiseri meclis başkanına bağlıdır ve bu durum ombudsmanlık kurumunun
temel niteliklerinden olan bağımsızlık özelliğine aykırıdır.
Askeri konulara bakan parlamento komiseri her 5 yılda bir, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla,
gizli oyla seçilmektedir. Kamu görevlileri ve parlamento üyeleri bu görev için aday olamazlar. Bunların
dışında bu görev için 35 yaşını tamamlamış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip tüm Alman vatandaşları
aday olabilir. Bir defa seçilen parlamento komiseri 5 yılını tamamladıktan sonra, yine seçilebilir (Law on the
Parliamentary Commissioner for the Armed Forces, m.14).
Parlamento komiseri ne federal meclis üyesi ne de devlet memuru konumundadır; özel bir statüye
sahiptir. Parlamento komiserinin yetki ve sorumlulukları bazı yönlerden ombudsmanın diğer devletlerdeki
yetki ve sorumluluklarından farklıdır. Silahlı kuvvetler için parlamento komiseri, askeriye içerisinde
kanunlara aykırı ya da hatalı durumları incelemektir. Askerî alanda çalışan birinin temel hak ve
özgürlüklerinin yasalara aykırı bir şekilde kısıtlanması, bu duruma bir emsal teşkil etmektedir. Komiser bu
tarz durumlardan kişisel ziyaretleri sırasında, medya yoluyla, parlamento üyelerinin bilgilendirmesi veya
askerî personelin şikâyeti üzerine haberdar olabilir. Parlamento komiseri, Savunma Bakanlığı'na bağlı bütün
kademe ve çalışanlarından bilgi ve belge talep edebilir. Bu istek ancak istenen bilgi veya belge sır niteliği
taşıyorsa geri çevrilebilir. Parlamento komiseri gerek görmesi halinde ceza ve disiplin soruşturması
yapılmasını talep edebilir. Silahlı kuvvetlere ait bütün kademe ve birimleri, üsleri, kurum ve kuruluşları
önceden haber vermeksizin ziyaret edebilir (Çalışkan, 2013: 61-63). Komisere yapılacak müracaat ancak
askeriyeye mensup kişiler tarafından yapılabilir. Anonim başvurular kayda alınmaz. Ancak mağdur olduğu
iddia edilen kişinin arkadaşları, aile fertleri gibi kişiler kendisini temsilen parlamento komiserine başvurabilir.
Başvuru sahibi, delege bir işlem veya eylem gerçekleştirmeden şikayetini geri alabilir
(http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/commissioner/petitions/index.html, Er.T.07.07.2018).
Gerek şikâyet gerek diğer yollarla başlayan incelemelerde olsun komiser, şikâyet edilen kurumdan
ilgili belgeleri ister. Bu talep ancak sır olması gerekçe gösterilecek reddedilebilir. Düzeltilmesi gereken bir
durum belirlendiğinde parlamento komiseri, kuruma önerilerde bulunarak problemi çözmek için çabalar. Bu
öneriler bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte görmezden gelinemez. Bunun dışında Almanya'da Sigorta
Ombudsmanı, Bankalar Ombudsmanı gibi özel uzmanlık alanlarına münhasır ombudsmanlar da mevcuttur
(Tul, 2014).
4.6.Yeni Zelanda Ombudsmanı
Yeni Zelanda’da, 1962’de Parlamento Komiseri (Ombudsman) Kanunu’yla ombudsman kurulmuştur.
İsveç, Finlandiya ve Danimarka’dan sonra bu kurumu uygulayan 4.ülke, Yeni Zelanda’dır. 1968'de yetki
sahası içerisine sağlık ve eğitim başlıkları eklenene kadar, Yeni Zelanda Ombudsmanı'nın merkezî idare ile
ilgili yapılan şikayetlerde kısıtlı bir araştırma yetkisi vardı. Bu tarihten sonra iş yüküyle birlikte yetkisinde de
genişleme yapılmıştır (Parlak ve Doğan, 2016: 309-320). Yeni Zelanda'da ombudsman, parlamentonun
önerisiyle genel vali tarafından 5 yıllığına görevlendirilir. Baş Ombudsmanın herhangi bir sebeple vazifesini
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yapmakta yetersiz kaldığı belirlenirse vali, diğer ombudsmanlardan birini yeni baş ombudsman olarak
seçebilir
(http://www.ombudsmen.parliament.nz/index.php?CID=100014,
Er.T.02.09.2011).
Diğer
ombudsmanlardan da görevini yerine layıkıyla getiremediği tespit edilenler parlamentonun önerisiyle genel
valice azledilebilir (Ombudsman Kanunu, md.6). Bu bilgilerden, ombudsmanların, genel valinin hakimiyeti
altında bulundukları ve parlamentonun da ombudsmanlar üzerinde genel bir etkisi olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla Yeni Zelanda uygulamasında ombudsmanın bağımsızlığından söz edilemez.
Yeni Zelanda'da ombudsman merkezî idare ve mahalli idare ile ilgili yapılan şikayetleri ele alarak,
çözüme kavuşturulmasına yardımcı olur. Ombudsman'ın denetim yetkisinde bulunan kurumlar kanunda
sayılmıştır. Ombudsmanın denetim alanına giren kurum ve kuruluşların yasada sayılarak, kanuna eklenmesi
İngiltere ve Yeni Zelanda dışındaki ülkelerde görülmemektedir. Ombudsmanın bir müracaatı kabul etmesi
için şikâyetin konusunun 1 yıldan daha önce gerçekleşmemiş olması, ombudsmanın şikâyeti hukuksal ve
yerinde görmesi, başvurunun lüzumsuz ve önemsiz görülmemesi, müracaat konusu ile ilgili başvurucunun bir
menfaati olması genelde aranır. Bunları taşımayan müracaatların araştırılması ombudsman tarafından
reddedilebilir. Bu durumda başvurunun reddedilmesinin sebebi, başvuru sahibine bildirilir (Bozoğlu, 2008:
64).
Yeni Zelanda'da ombudsman kendiliğinden ya da başvuru ile inceleme başlatır. Müracaatlar yazı ile
ya da sözlü yapılabilir. Ancak sözlü yapılan müracaatın ilk fırsatta yazıya dökülmelidir. Elektronik ortamda
da başvuruda bulunulabilir. Şikâyetin kabul edilebilirliğiyle ilgili verilen karar, başvuru sahibine iletilir.
İncelemeye karar verilen dosyalarda gerekli bilgiler, şikâyet edilen kuruma gönderilerek açıklama istenir.
Gelen cevaba göre konunun derinlemesine incelenip incelenmeyeceğine karar verilir. Konu incelendikten
sonra ilgili kuruma öneriler sunulur. Bu önerilerin bir yaptırımı olmasa da, kurumlar tarafından ciddiye alınır
(Çakmak, 2008: 72-74).
4.7.İngiltere Ombudsmanı
İngiltere, kamu denetçiliği kurumuna sahip olmakta en çok muhalefete maruz kalan ülkelerden biridir.
Yazılı bir anayasasının olmaması, geleneklere dayalı bir hukuk sistemine sahip olması, İsveç'in öncülük ettiği
bir yapıyı içselleştirip uygulamasının ne derece mümkün olduğu sorusunu, İngiltere'nin önüne koymuştur. Bu
çerçevede başlarda İngiltere'nin ombudsman kurmaya çok istekli olmadığı aşikardır (Erdengi, 2009, s.85).
1961'de ülkede yurttaşların şikayetlerine cevap vermek ve denetime destek olması için ombudsman
oluşturulması ile ilgili bir raporu Sir John Whyatt hazırlayarak yönetime sunmuştur. Whyatt, raporunda ülkede
bulunan denetim araçlarının kifayetsiz olduğunu ve yeni ve çağdaş bir denetim sistemi olarak ombudsmanlık
kurumunu göstermiştir. 1967’de kabul edilen 'Parlamento Komiserliği Kanunu' ile İngiltere'de ombudsmanlık
kurulmuştur (Arslan, 1986: 158). Kanun 22.03.1967'de kraliçe tarafından onaylanmış ve aynı yıl ilk
ombudsman atanmıştır.
Kamu denetçisi, Kraliçe’nin parlamentoya yolladığı bir mektup aracılığıyla belirlenmektedir. Görevini
beş yıldan uzun süre yerine getiren ombudsman, görevini yerine getirmeye engel olacak şekilde rahatsız
olmadığı sürece, 65 yaşına kadar görevine devam eder (Parliamentary Commissioner Act, 1967). Ombudsman
kurumuna sahip diğer devletlerin ombudsmanı, belli aralıklarla ve genel olarak parlamento seçimleriyle uyum
içerisinde olacak şekilde yeniden seçme yoluna gitmelerine rağmen, İngiltere ombudsmanın tarafsızlık ve
bağımsızlığını tek kişinin uzun süre görevde kalmasında aramaktadır. Ombudsmanın görevine, istifa isteği,
parlamentonun iki kamarası tarafından görevini yerine getirmekte eksik kaldığına kanaat getirilmesi,
sıhhatiyle ilgili sebeplerle kraliçe tarafından bitirilebilir. Ombudsmanın özlük hakları Avam Kamarasınca
belirlenir. Maaşı ve diğer tüm giderler devlet bütçesinden sağlanır. Ombudsman, parlamentoca kendisine
aktarılan, idarenin gerçekleştirdiği işlem ve eylemlerle hak kaybına uğramış yurttaşların kötü ve adaletsiz
yönetimle ilgili şikayetlerini inceler. Ombudsman, bu çerçevedeki çalışmaları, incelediği bütün dosyaları ve
neticelerini yıllık olarak parlamentoya sunar. Başlarda mahalli idare ve sağlık alanı ombudsman denetimi
dışında tutulmuşken, 1973-1974'te ombudsmanın görev alanı ve yetkisi genişleyerek bu iki alanı da
kapsamıştır. Yeni Zelanda gibi İngiltere Ombudsmanının da denetim alanı içinde bulunan kurumlar, kanunda
sayılmıştır (Bahadır, 2010: 374).
Diğer devletlerin uygulamalarından oldukça farklı bir kamu denetçiliği sistemine sahip olan
İngiltere'de, kuruma direkt müracaat yapılamaz. Bunun yerine bir parlamento üyesi aracılığıyla başvuru
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yapılabilir. Parlamento üyesi de kendisine herhangi şikâyet yapılmadan ombudsmana başvuramaz. Parlamento
üyesi tarafından gerçekleştirilen müracaatın, ombudsmanın görev alanına girip girmediği inceledikten sonra
başvuruyu reddebilir, soruşturma başlatabilir. Şikayetçi olan kişiye netice bildirilir. Ayrıca başvuruda
bulunmanın özel koşulları bulunmaktadır. Başvuru, tüzel bir kişilik tarafından yapılamaz. Özel kişiler ve
topluluklar başvuru yapma hakkına sahiptir. Bunun yanında başvuru yapan kişi, İngiltere’de ikamet etmeli ve
şikâyetten bir menfaati bulunmalıdır. Şikayetler, konunun üzerinden 1 yıl geçmeden yapılmalıdır (Çakmak,
2008: 66-72). Şikâyet neticesinde yapılan incelemede ilgili kurum hatalı bulunduğunda kendisine durumu
düzeltmesi için öneride bulunulur. Bu önerileri dikkate almayan kurum, parlamentoya bildirilir.
4.8.ABD Ombudsmanı
ABD'nde ombudsmanlık, mahalli idare ve federe devletlerde 1975'ten beri görevdedir. Ama ulusal
düzeyde bir ombudsmanlıktan bahsedilemez. Çünkü çocuk, çevre, üniversite, cezaevi, azınlık, sağlık, aile,
işveren ombudsmanları vardır. Ayrıca her eyalet farklı bir ombudsmanlık sistemine sahiptir. ABD
Ombudsmanı, diğer ülkelerdeki uygulamaların aksine, Anayasayla değil, kanunla kurulmaktadır (Çakmak,
2008: 63-65). Kamu denetçileri parlamento ve yürütme organı tarafından seçilir. Çok geniş soruşturma
yetkisine sahip olan ombudsman inceleme yaptığı konuyla ilgili her türlü bilgi, belgeyi kamu kurum,
kuruluşlarından isteyebilir. ABD'nin hem merkezî idarede, hem de yerelde görev yapan ombudsmanlar vardır,
bunların sayısı arttırılmaktadır. Bu mahalli, bölgesel ve federal ölçekte görev yapan kamu denetçilerinin bir
çatıda toplanması, aralarında koordinasyon sağlanması ve uygulamalardaki farklılıkların ortadan
kaldırmasıyla, 1977’de ‘The United States Ombudsman Association (USOA’) adıyla ABD Ombudsman
Birliği oluşturulmuştur. Ayrıca ABD bünyesinde bulunan altı ombudsman ile Kanada ombudsmanları
arasında da ‘The Ombudsman Association (OA)’ adıyla bir ombudsman birliği kurulmuştur (Fendoğlu, 2010:
9).
5. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun Etkinliği ve Önemi Açısından Ülke Deneyimleri
Işığında Çıkarımlar
İdare, toplum üzerinde sahip olduğu önemli etkisiyle, hassas ve önemli bir yapılanmadır. Böylesi geniş
ve derin bir etkiye sahip olan bir yapının, güçlü bir denetim sistemiyle kontrol altında tutulması zorunludur.
Bu nedenle idareler çeşitli biçimlerde denetlenme ve bu denetimin daha etkili ve istikrarlı hale getirilmesi
amacıyla sürekli bir arayış mevcuttur. Bu bağlamda sahip olduğu geniş uygulama alanı, uzun tarihi hukuksal
dayanağıyla yargısal denetim en çok kabul gören denetim yolu olmakla birlikte, şekle gerektiğinden fazla
önem vermesi, karmaşık bir yol olması, maddî açıdan belli bir fedakârlık gerektirmesi, yalnızca hukukîlik
yönünden denetim yapması, oldukça ağır işleyen bir sistem olması gibi olumsuz yanlarından dolayı alternatif
, en azından yardımcı kurum ve kurumlar gerektirmektedir. Bu nedenle insanların daha kolay anlayabileceği,
masraf yapmadan haklarını arayabileceği, daha geniş çaplı denetim yapabilecek, bağımsız ve tarafsız bir
denetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. KDK/Ombudsman, bu anlamda umut vaat eden bir kurum olarak
bir çok ülkede ve yönetim sisteminde yeni ve çağdaş bir denetim mekanizması olarak yer almaktadır.
KDK/ombudsman, birey ile idare arasındaki ilişkiler dolayısıyla meydana gelen problemlere çözüm odaklı bir
bakış açısı getirmekte, bireyi idareye karşı korumakta, idarenin kötü yönetim (maladministration)
sergilemesini engellemek için faaliyet göstermektedir (Şafaklı, 2009: 162-163; Demir, 2012: 41-151; Özden,
2010: 121-123; Kestane, 2006: 129-135). İdarenin haksız ve yanlış uygulamalarına karşı bireyleri korumak
ve kötü yönetime engel olmak kuruluş kanununda da belirtildiği gibi KDK‘nın temel amacıdır (Şengül, 2005:
136-137).
6328 sayılı Kanun’un 1.maddesinde, “…kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet
mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak
ve önerilerde bulunmak üzere KDK‘nu oluşturmaktır.” (KDKK, 2012, md. 1) Bu yönüyle kurum yaptığı iş ve
üstlendiği sorumlulukla, hukuk devleti ilkesinin oturtulmasına katkı sağlamaktadır. Kurulduğu tarihten
itibaren gerçekleştirdiği faaliyetler ve üstlendiği rol göz önünde bulundurulduğunda KDK’nun, Türkiye hukuk
ve yönetim sistemine büyük katkı sağladığı/sağlayacağı söylenebilir. KDK‘nun hedeflerinden biri, idarenin
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halka hizmet sunmaktaki performansını arttırmak ve yönetimin bütün kademelerini hesap verebilirlik
geliştirmek, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sisteminin oluşmasına katkı sağlamaktır.
KDK’nun bireyi, idareye karşı koruma rolü ise başlı başına büyük öneme sahiptir. Kurum, bireyin
idare karşısında zayıf kalmasını engelleyerek, insan haklarının korunması, kötü yönetimin önlenmesi ve
kişilere hak arama bilinci aşılanmasını sağlamaktadır. Ombudsman, aldığı şikayeti inceledikten sonra, şikayeti
haksız bulduğunda nedenini başvuru sahibine ileterek, şikayeti yerinde bulduğunda ise ilgili kurum ve kişilere
nedenleriyle birlikte yanlış yaptıkları noktaları ifade ederek, hem vatandaşların, hem de kamu personelinin
gereğini yapmasını sağlamaktadır.
Şüphesiz KDK’nun en ön plana çıkan niteliklerinden biri de, yargı organına yardımcı olması sonucu,
zaten Türkiye'de iş yükü ağır olan ve oldukça yavaş işleyen yargı kurumlarının ilgilenmesi gereken dosyaları
azaltarak, yargısal anlamda hem hız hem de verim sağlamasıdır. KDK, yargının iş yükünü iki şekilde
azaltmaktadır. Birincisi, hukuksuz faaliyet gösteren idarî kurumları ikaz edip, hatasını düzeltmesini
sağlayarak, yargıya taşınacak konu oluşmasını engelleme şeklinde, ikincisi ise yurttaşların, yargı yoluna
gidilmesine gerek kalmadan çözülecek basit hususlar ile haksız müracaatlarını inceleyip, gereken işlemi
yaparak, konunun yargıya gitmesini önleme şeklinde gerçekleşmektedir (Erhürman, 1998: 101).
KDK’nun varlığı dahi, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını
sağlamaktadır. Zira kamu çalışanları, görevlerini keyfî olarak gerektiği gibi yerine getirmediği takdirde,
vatandaşın ombudsmana başvurabileceğini bildiği için işlerini daha özenli bir şekilde yapmaya gayret
gösterecektir. Aynı şekilde idare de yaptığı haksız, hukuksuz ve etik olmayan uygulamalarının KDK’na
şikâyet edileceğinin bilincinde olduğu için daha dikkatli ve memnuniyet odaklı çalışacaktır (Süler, 2010: 162163).
20. yüzyılda ön plana çıkıp, 21.yüzyılda artık daha da önem kazanan kamu hizmetlerinde şeffaflık,
KDK ile daha anlamlı hale gelmektedir. Zira ombudsman, herhangi bir yurttaşın erişemeyeceği, kamu
kurumlarının her türlü bilgi ve belgesine ulaşma yetkisiyle donatılmıştır. Dolayısıyla KDK, inceleme
yaparken, gizlilik niteliği olan belgeler dışında konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilmektedir.
Ayrıca her yılın sonunda, o yıl içerisinde incelediği dosyaları, içerikleri ve sonuçlarını TBMM Başkanlığı’na
ve kamuoyuna sunarak kamusal alanda şeffaflığa önemli katkılar sağlamaktadır (Şahin, 2010: 150). Yargı
organları yalnızca hukukîlik yönünden denetim yapma yetkisine sahip olduğundan, bu kurumların varlığı tek
başına yetersizdir. Zira hukuka uygun olan her eylem ve işlemin yerinde ve doğru olduğu söylenemez. Bu
açıdan, yerindelik yönünden de denetim yapabilen KDK, hem vatandaşlar ile idare arasında çıkacak
aykırılıkları azaltmakta, hem de kamu hizmetinin daha verimli, doğru ve yerinde olmasını sağlayarak, sunulan
hizmetin kalitesini arttırmaktadır (Küçüközyiğit, 2006: 106-107).
KDK’nın sayılan tüm bu olumlu yanları, etkinliği ve gerek vatandaşlara gerekse yönetime sağladığı
katkıların yanında eksik olan, geliştirilmesi ve değiştirilmesi gereken yönleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi
kurumun tanınırlığının artmamasıdır. Diğer ülkelere nispeten yeni bir kurum olması, anayasal altyapının
oluşturulmasında yaşanan gecikmeler ve tanıtım faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması bu durumun
nedenleridir. Türkiye'de ombudsmanın kurumsal yapısının oturtulması, Ombudsman-Halk Buluşması, şehir
ziyaretleri gibi kurumun tanınırlığının arttırılmasına yönelik çalışmaların sayısı arttırılarak, bu durum
değiştirilmeye çalışılmaktadır (Çalışkan, 2013: 95-96).
Diğer ülke uygulamalarının aksine Türkiye'de, ombudsmanın re'sen inceleme başlatma yetkisinin
olmaması, kurumun başka bir eksik yönüdür (KDKK, md.5). Fakat kamu başdenetçisinin, idarenin faaliyetleri
ile ilgili gördüğü ve toplumun genelini ilgilendiren konularda başvuru olmasa da özel rapor hazırlatabileceği
bilgisinin kurumun web sayfasında olması sevindiricidir (www.ombudsman.gov.tr, Er.T. 29.01.2019) Çünkü
mümkün olduğunca geniş yetkilere sahip olması gereken bu kurumun, res‘en inceleme başlatması yetkisi
kısıtlanmış hem de kurumun daha aktif faaliyet göstermesi engellenmiş olacağı düşünülmektedir. Türkiye'de
KDK’nın kurumsal yapısı ve muğlak olan bazı Anayasal hususları açıklığa kavuşturmak için çalışmalar devam
etmektedir. Kurumun re'sen inceleme yetkisine sahip olması, gelecekte kurumun oldukça çağdaş, etkin ve
gelişmiş ülke standartalarında bir kurum olması açısından çok gereklidir.
Yeni bir kurum olmanın verdiği bir dezavantaj da, KDK’nun iç yapılanma, görev dağılımı gibi temel
hususlarda bile eksikliklerin olmasıdır. Bunların zamanla daha çok ve sistematik bir hal alması
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beklenmektedir. Bu çerçevede yapılması planlanan çalışmalardan biri Şikâyet Başvuru ve Karar Yönetim
Sisteminin kurulması ve bu sistemin diğer sistem yazılımlarıyla uyumlaştırılmasının yapılmasıdır.
Geliştirilmesi gereken diğer bir taraf, başvuru sahiplerinin müracaatlarını durumunu takip edebileceği
bir mekanizmanın olmamasıdır. Bunun giderilmesi için başvuru sahiplerinin başvurularını takip etmelerini ve
bilgilenmelerini sağlayacak bir sistemin kurulması üzerine çalışmalar yapılmaktadır (KDK, 2017 Faaliyet
Raporu).
Ayrıca dünya genelindeki ombudsmanlık uygulamalarında sürekli dile getirildiği gibi, ombudsmanlık
ve etkinliği anlamında iyileştirilmesi gereken hususlar mevcuttur. Örneğin ombubudsman kararlarının
bağlayıcı olmaması, yalnızca tavsiye niteliği taşımasının, şikâyet edilen bazı kurumların ombudsman
kararlarını ciddiye almamalarına neden olmaktadır. Bu yüzden ombudsman kararlarının daha etkili olması
gereği vardır. Aynı sorun, Türkiye uygulamasında da mevcuttur. Bu durumun bazı idarî kurumlar tarafından,
KDK’nun kararlarının görmezden gelinmesine neden olduğu da malumdur. Ombudsman kararlarının etkisinin
arttırılması için, günümüzde küresel çapta bir uğraşı söz konusudur.
Diğer ülke uygulamalarına nispeten Türkiye uygulamasında ombudsmanın yetkileri ve etkinliği daha
sınırlıdır. Bunun önemli nedenleri olarak yine kurumun genç olması ve öneminin henüz idrak edilmemiş
olması gösterilmektedir. Örneğin bazı batı devletlerinde ombudsmanlık kurumunun üst düzey mahkemelere
başvurma hakkı bulunmaktadır. Buna Bulgaristan örneği verilebilir. Ancak KDK’nun böyle bir yetkisi
bulunmamaktadır. Bu durum kurumun, diğer ülkelerdeki ombudsman kurumlarının etkinlik anlamında
gerisinde kalmasına neden olmaktadır. Bu anlamda KDK’nun yetkilerinin yeniden düzenlenmesi için
çalışmalar
yürütülmektedir
(https://www.google.de/amp/s/www.memurlar.net/haber/464413/ombudsmankararlarinin-20-siuygulaniyor.html%3Famp=1, Er.T.18.08.2018).
KDKK madde 18’de belirtildiği gibi, ‘Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili
mercilerin en üst makam veya kurulunca gerekçesi belirtilerek, verilmeyebilir.’ (KDK, md.18). Belirtilen bu
istisna bazı kurumların gizlilik niteliği taşımayan bilgi ve belgelerin de, KDK’ya vermemelerine neden
olmaktadır. Diğer ülke uygulamalarında böyle bir madde ile bu nitelikteki belgelerin verilmeyebileceği yer
almaktadır. Bir çok ombudsmanlık kurumu, bu istisnaların suiistimal edilmesinden şikâyetçidirler. Bu
anlamda kurumların daha işbirlikçi ve daha çözüm odaklı bir tavır takınmaları beklenmektedir.
KDK’nın geliştirilmesi gereken bir yanı da, farklı dillerde başvuru alınması ve çeviri hizmeti
sunulmasıdır. Hali hazırda başvurular Türkçe kabul edilmekte, bu durum ülkede yaşayan farklı milliyetlere
mensup bireyler ile mülteciler gibi Türkçe bilmeyen kesimin kuruma başvuruda bulunmakta zorluk
çekmelerine neden olmaktadır.
KDK, idarenin her türlü eylem ve işlemini denetlemekle görevlidir. Bununla birlikte aşağıdaki
faaliyetler kurumun görev alanı dışında tutulmuştur: “Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı
yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri”
(KDKK) Bu istisnalar kurumun görev alanıyla birlikte etkinliğini de azaltmaktadır. Kurum, esasında tüm idarî
eylem ve işlemleri denetleyebilme yetkisiyle donatılmış olarak tasarlanmış ve bu durum 8. BYKP'nda da ifade
edilmiştir. Buna rağmen kurumun denetleme alanı dışında tutulan eylem ve işlemlerin olması, ombudsmanlık
kurumunun doğasıyla bağdaşmamakta ve iyi yönetim ilkesinin etkinliğini azaltmaktadır.
KDK’nun etkinliğini azaltan diğer bir nokta, kurumun tavsiye kararlarına uymayan idarî kurumlara,
herhangi bir hukukî yaptırım yapılmamasıdır. Kurumun, kararlarına uymayan idareleri, Meclise rapor etme
yetkisi olduğu bilinmektedir ancak Meclisin bununla ilgili ne yapacağı, nasıl adımlar atacağı ile ilgili bir bilgi
yoktur. Bu nedenle KDK, etkinliğini kendi çalışmaları ile arttırmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda kurumun
tavsiye kararlarına uymayan bazı kurumlar, Şubat 2018’de Meclise çağrılarak, burada denetçiler ve Alt Karma
Komisyon tarafından, KDK tavsiye kararlarına uymama ve kurumun istedigi bilgi ve belgeleri göndermeme
nedenleri sorulmuştur (https://www.ombudsman.gov.tr/kdknin-verdigi-tavsiye-kararlarinauymayan-idarelertbmmye-cagirildi/index.html, Er.T.18.07.2018).
Ayrıca kurumun 2016 yıllık raporuna ilişkin yaptığı sunumda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç,
kurum kararlarına uymayan idarelerin ifşa edilerek halka duyurulacağını, bunun için kanunun müsait
olduğunu, bunun yanı sıra kararlara uymayan idareleri bundan sonra komisyona çağırarak KDK’nın
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kararlarına uymama gerekçelerini soracaklarını dile getirmiştir (https://www.ombudsman.gov.tr/basdenetcimalkoc-kararlarimiza-uymayanidareleri-ifsa-edecegiz/index.html, Er.T.18.08.2018).
Ayrıca KDK sosyal medya hesaplarının olduğu ve oldukça etkin kullandığı tarafımızdan izlenmiştir.
Kurumun etkinlik ve başarısının artırılmasında internette aktif oluşu ve sosyal mesyada çok sayıda paylaşımda
bulunuyor oluşu ve bu gibi çabalarının tanıtım ve etkinliğine katkıları önemlidir ve bu çabaları etkinliğine
fayda getirebilir.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesiyle idari karar alma sürecinde ve idari
işleyişte etkinlik sağlanacağı, Anayasal ve yasal olarak denetimin daha da etkin hale geleceği ve KDK ile ilgili
gelişmelerin hız kazanacağı yönünde bir beklenti de vardır. Bu beklentinin gerçekleşmesiyle Türkiye'de
ombudsmanlığın daha etkili, verimli ve kısa sürede batı ülkeleri ombudsmanlık kurumlarıyla aynı düzeye
gelmesi mümkün olacaktır.
Kurumun diğer bir eksik yönü yalnızca Türkçe başvuruları kabul etmesidir. Bu kısıtlama, Türkiye'de
yaşamakta olup, Türkçe bilmeyen bireyler, yabancı yerleşikler ile mültecilerin kuruma erişimini
zorlaştırmaktadır. Bu konuda Türkçe yanında İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde de başvuru
yapılabilmesi önerilebilir. Bu dil çeşitliliği sağlanırsa, tabi bu noktada bu dillere vakıf denetçi istihdamı gereği
de ortaya çıkabilir ve kurumun bu konuda gerekli sayıda ve nitelikli yeni personel seçimi yapması gerekebilir.
Almanya uygulamasında olduğu gibi, genel ombudsman kurumunun yanı sıra uzmanlık alanlarına göre
özelleştirilmiş Bankalar Ombudsmanı, Sağlık Ombudsmanı, Milli Eğitim Ombudsmanı, Aile Ombudsmanı,
Çocuk Ombudsmanı, Yerel Yönetimler Ombudsmanı gibi kurumların oluşturulması ile ülkemizin bu yeni
kurumu, gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde etkin ve verimli bir konuma getirilerek faaliyetlerini artırabilir. Bu
şekilde uzmanlık alanlarına münhasır ombudsmanların oluşturulması, başvuruların daha doğru ve hızlı
sonuçlandırılmasını ve yetkinliğin artırılmasını da sağlayabilir.
Dünyada ombudsman kurumlarının şikayetçi olduğu ‘ombudsman kararlarının tavsiye niteliğinde
olması’ sorunu, Türkiye uygulamasında da bulunmaktadır. Kararların yaptırım gücü taşımaması, ombudsman
kararlarının bazı kurumlar tarafından dikkate alınmamasına neden olmaktadır.
Dünyada gördüğü ilgi gittikçe artan ombudsmanlık, ülkemizde de gereken önemin verilmesi ve
Avrupa ve diğer batı ülkelerinin attığı öncü-erken adımların yakından takip edilmesi önemlidir. İyi yönetim
ve hukukun üstünlüğünün gereklerini yerine getirmek isteyen her ülke gibi, Türkiye'nin de ombudsman
kurumunu yönetim sistemine hızla entegre ederek, kurumun tüm idare üzerindeki denetim etkisini artırması
zorunludur.
Okullarda çocuklara yönelik KDK’nın çocuk ombudsmanlığını tanıtıcı eğitsel etkinliklerin daha da
artırılması gereği vardır. Hatta Ankara’da bulunan kuruma daha çok sayıda okul ziyaretleri ve gezileri de
yapılabilir. Aynı tanıtım ve farkındalık çalışmalarının yüksek öğretim gençliği için de yapılması,
gençlerimizin bilgilendirilmesi açısından önemlidir.
KDK’nın daha etkin çalışmasını sağlamak için, başvuru üzerine inceleme yapma yetkisinin yanında,
resen harekete geçme yetkisinin kullanıldığı ve bu şekilde gidilerek kararlar alınması, uygulamada bu yönde
gelen eleştirilerin giderilmesini sağlayacaktır. Böylece kuruma daha geniş bir hareket alanı oluşturulabilir. Bu
anlamda İsveç uygulaması örnek olarak gösterilebilir.
21.yüzyılın kamu yönetimi için literatürde, yönetim bilimleri alanında özellikle e-devlet (dijital devlet)
uygulamaları, etik yönetim ilkeleri ve uygulamaları, e-demokrasi, e-seçim, yönetimin denetimi, e-denetim ve
denetimde merkezileşme ve siber güvenlik ve güvenlik yönetimi konularının öneminin arttığı izlenmektedir.
Tüm bu alt kavramlarla ombudsmanlık kurumu arasında, tabi ki güçlü bir korelasyon vardır.
6.Sonuç ve Öneriler
İdare, sahip olduğu üstün güç ve yetki dolayısıyla sürekli olarak ve etkin bir şekilde kontrol edilmesi
gereken bir yapılanmadır. Bu nedenle diktatörlük gibi bazı istisnalar dışında tarih boyunca, yönetimi elinde
bulunduran erkin, kimseye hesap vermeden, keyfî bir idare sergilemesini engellemek, hakkaniyetli ve adaletli
bir yönetim ifa etmesini sağlamak için çeşitli şekillerde denetime tabi tutulmuştur. Medeniyet anlamında
insanoğlunun en yüksek seviyede bulunduğu çağımızda tabiatıyla yönetilenlerin yöneticilere ve yönetim
sistemlerine karşı korunması, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi ideal bir yönetim için ihtiyaç duyulan
normlar büyük önem arz etmektedir. Bunları temin etmek, idare ile birey arasında arabuluculuk yaparak, daha
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iyi ilişkilerin kurulmasını sağlamak, bireylerde hak arama kültürünün gelişmesine yardımcı olmak, aynı
zamanda idareyi hasım göstererek açılan davaları azaltarak hem idareye katkı sağlayan hem de yargının iş
gücünü önemli ölçüde azaltmak gibi kritik roller üstlenen bir kurum olarak ombudsman, çağımız kamu
yönetiminde önemli ve özel bir yere sahiptir.
Uygulanmakta olan diğer denetim şekilleri kendi başlarına yetersiz kalmakta ya da çeşitli nedenlerle
bireyler tarafından yeterli görülmemektedir. Örneğin ülkemizde en yaygın ve etkili denetim yollarından biri
olarak kabul edilen yargı denetiminin kritiğini yapacak olursak, öncelikle bu denetim türünün çok ağır işlemesi
ve hantal oluşu göze çarpmaktadır. Hukukî bir danışman (avukat) gerektirmesi ve çeşitli masraflara neden
olması ile ekonomik bir harcama, fedakârlık gerektirmesi ve ülkemizde davaların çok uzun yıllar sürmesi,
yargı denetimin sorunlarıdır. İdarenin denetlenmesinde önemli rolü olan başka bir denetim siyasi denetim ise,
siyasî partiler ve hükümet ile ilgili konulara odaklanması dolayısı ile kapsamlı bir denetim şekli olmaktan
uzaktır. Bu durum diğer denetim yollarının eksikliklerini tamamlayan, kapsayıcı ve etkili bir denetim aracının
zorunluluğunu bir kez daha göstermektedir. Bu araç ombudsman kurumu olarak kabul edilmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken, bu kurumun diğer denetim yollarının yerine değil, onlara yardımcı olacak şekilde
tasarlanmış olmasıdır.
Türkiye'ye ombudsman kurumunun hızla yönetim ve denetim sistemimize büyük katkısı olacağı
düşünülmektedir. KDK’nun idareden bağımsız olması, neredeyse tüm idarî eylem ve işlemleri denetleyebilme
yetkisiyle donatılmış olması, çözüm odaklı işleyen bir kurum olması ve birey ile idare arasında çıkacak
sürtüşmeleri engelleme özelliğinin olması, ağır işleyen yargının iş yükünü hafifleterek, yargıya hız
kazandırması katkılarından bazılarıdır. Kurumun Batılı ülkelerde kurulduğu tarihten bugüne kadar gösterdiği
faaliyetlere bakıldığında, oldukça etkin, verimli olduğu ve gerek incelediği ve çözüme kavuşturduğu dosya
sayısı, gerekse tanıtım ve bilinçlendirme bağlamında sürekli geliştirildiği görülmektedir.
Kurumun her türlü bilgi ve belgeye erişim yetkisine sahip olması, idarenin şeffaflığına katkı sağlarken,
her yıl kurum tarafından yapılan çalışmaların TBMM’ne ve kamuoyuna sunulması da KDK’nın şeffaf bir
işleyişe sahip olmasını sağlamaktadır. Kurumun herhangi bir idarî mercie bağlı olmaması, onu daha objektif,
hakkaniyetli ve diğer kurumlar tarafından karşı karşıya gelmekten çekinilen bir yapı hâline getirmekte, kaldı
ki KDK’nın yalnızca mevcudiyeti dahi, idarenin daha adaletli, vatandaş memnuniyeti odaklı ve verimli
olmasına neden olmaktadır. Ayrıca KDK, diğer denetim yollarından farklı olarak, yalnızca hukuka uygunluk
yönünden değil, aynı zamanda yerindelik ve hakkaniyet yönünden de denetim yapabilen bir kurum olması
nedeniyle de, kendine özel bir yapıdır. Bu sayede hukuka uygun olsa da, yerinde olmayan eylem ve işlemlerin
de denetlenmesi mümkün hale gelmiştir.
KDK’nın, Türkiye'nin en genç kurumlarından biri olması, tabiatıyla henüz yerine oturmamış, eksik ve
geliştirilmesi gereken yönlerinin bulunmasına neden olmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi,
ombudsman kurumumun çoğu ülke uygulamalarındaki şekli gibi, KDK’nın resen inceleme başlatma
yetkisinin olması gerektiği düşünülmektedir. Kurumun baş denetçisinin gerekli gördüğü veya toplumun
genelini ilgilendiren konularda “özel rapor hazırlatma” yönündeki yetkisinin olması çok önemlidir. Res’en
inceleme başlatma yetkisinin olması, tabi ki bu kurumu daha etkinleştirecek ve faaliyet alanını da
genişletecektir.
Bunların yanı sıra KDK'nun Türkiye'de henüz tam manasıyla tanınmaması, kurumsal yapılanmasının
düzenlenmeye ihtiyacı olması gibi eksiklikleri bulunmaktadır. İş hacminin artacağı beklentisi ile doğru yönlü
olarak, bu mesleğin gereği tecrübe ve bilgi donanımına sahip personel istihdamına gitmesi ve mevcut
personelin ise hizmet içi eğitim programları düzenlenerek, personelinin niteliğinin/yetkinliğinin geliştirilmesi
konusuna da önem vermesi gereği bulunmaktadır.
KDK’nın daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesi için ayrıca, kuruma, başvuru yolu ile
inceleme başlatma dışında, re'sen inceleme başlatma yetkisinin verilmesi noktasında ilgili kanunu
5.maddesinde bu yönde bir değişikliğin yapılması çok önemlidir. Kurumun kararlarının etkisini arttırma
yönünde çalışmalar yapılması, başvuruların ülkede yaşayan ve Türkçe bilmeyen insanlar ve mülteciler göz
önünde bulundurularak, farklı dillerde yapılabilmesi için değişikliğe gidilmesi, kurumun halk nezdinde
tanınmasına yardımcı olmak amacıyla tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi, kurumun iç yapılanmasının
tekemmül etmesi için düzenlemeler yapılması da önerilebilir. Bu konularda iç ve dış paydaşların haberdar
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kılınması çok önemlidir ve bu konuda, TV kanalları yanında internet gazeteciliği ile sosyal medyanın ve
geleneksel basının vasıta kılınması gereği vardır.
Ülkemizde yargı kurumlarında açılan davaların kesin kararının genelde ne kadar uzun bir sürede
(ortalama 2-10 yıl) verildiğini düşündüğümüzde, KDK’ya yapılan başvuruların ortalama 6 ayda
sonuçlandırıldığı gerçeği ile karşılaştırdığımızda, hakkın mağdura teslimi ve mağduriyetin giderilmesi ile
adaletin gecikmemesi açısından, çok daha hızlı denetim türü olabilir. Hatta KDK’nın tanıtım, fiziki mekân,
araç gereç, personel eksikliği sorunları varsa süreç içinde tabi ki giderilebilir.
21. yüzyılda dünyada küresel bağlamda önemli olan ve zaman geçtikçe ülkeler için daha stratejik ve
vazgeçilmez önemde bir yer edinen ombudsman, Türkiye'de verilmiş ve kurulmuş ismi ile KDK, çoktan
çağdaş kamu yönetimi sisteminin sahip olması gereken temel kurumlarından olmuştur.
Kurduğu devletler ve medeniyetler ile devlet yönetiminde başarılı bir geçmişi olan ülkemizin, gelişmiş
ülkeler düzeyine gidebilmesi için, kamu yönetiminin denetiminde daha çağdaş, rasyonel ve
kurumsallaştırılmış yapının işlevsel kılınması ve denetimde etkinlik ve sürekliliğin sağlanması açısından,
KDK’nun etkinliğinin önemli olduğu belirtilebilir.
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KAZAKİSTAN HALKLAR MECLİSİ ve ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK
ASSEMBLY of PEOPLE of KAZAKHSTAN AND MULTICULTURALISM

ÖZ
Çokkültürlülük kavramı, en yalın hali ile farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir toplumu ifade etmek
için kullanılmaktadır. Toplumsal uyum ve politik istikrar unsurlarını içermesi sebebi ile önemli bir politika
alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugüne kadar batılı demokrasiler ile eşleştirilen kavram, bu çalışmada
kendi formunu yaratan Kazakistan özelinde incelenmektedir. Ülkenin sivil ve etnik milliyetçilik ayrımında
istikrarı sağlamak adına sanat, kültür ve eğitim alanlarında ne tür uygulamalarda bulunulduğu Kazakistan
Halklar Meclisi özelinde tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Halklar Meclisi, çokkültürlülük, politik istikrar, kültürel çeşitlilik,
kültürel haklar.

ABSTRACT
Multiculturalism, in the simplest term, is defined as a policy used for society including cultural
diversity. Thus, the term is considered as an important policy field for social harmony and political stability.
As yet, multiculturalism is considered equal to western type of democracies. But in this study, the term will be
discussed in the case of The Republic of Kazakhstan, with its administrative structure named as APK‘Assembly of People of Kazakhstan’. The discussion will focus on APK’s role on political stability, while
applying multicultural politics on art, culture and education in the society.
Keywords: Kazakhstan, Assembly of People of Kazakhstan, multiculturalism, political stability,
cultural diversity, right to culture.
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GİRİŞ
Kazakistan, Orta Asya devletleri içinde yer alan en istikrarlı ülkelerden biridir. Gerek liberal
ekonomisi, gerek küresel gelişmelere açıklığı ve uygulanan ilerlemeci siyaset modeli, Kazakistan’ı bölgedeki
diğer devletlere göre daha istikrarlı konuma getirmektedir.
Orta Asya ülkeleri açısından bakıldığında bölge içsel ve dışsal faktörler ile birçok istikrarsızlık
durumunu kendi içinde yaşamaktadır. Bunlardan bir tanesi, coğrafyadaki etnik çeşitliliktir. Sovyetler Birliği
tarafından yapay olarak çizilen sınırlar, bölge ülkeleri içerisinde birbiri ile harmanlanmış, iç içe ama parçalı
bir yapılanma meydana getirmiştir. Kazakistan özelinde de benzer bir yapılanma söz konusudur. Bu anlamda
ülkenin birlik ve beraberliği için sosyal uyum politikaları üzerine yoğunlaşılmış ve bugün doğu tarzı
çokkültürlülük uygulaması yaratılmıştır. Halklar Meclisi, kültürel çeşitliliğin uyum içerisinde var olabilmesi
adına önemli bir işlev görmektedir. Bu anlamda çalışmanın ilk bölümü çokkültürlülük ve istikrar
kavramlarının teorik arka planına değinecektir. Devamında ise Kazakistan için istikrarsızlık yaratan faktörler
açıklanacak ve Halklar Meclisi’nin işlevi ve rolü üzerine tanımlama yapılacaktır.
Kültürel Haklar ve Tanıma Politikası Bağlamında Çokkültürlülük
Çokkültürlülük kavramı, Stanford Felsefe Sözlüğü ’ne göre kültürel ve dini farklılıklara ilişkin
mücadelenin nasıl anlaşıldığı ve bu mücadeleye nasıl cevap verildiğine ilişkindir. Genelde batı demokrasileri
ile ilintilendirilen bu kavram, toplumdaki çeşitlilikleri esas almaktadır (SEP, 2019).
Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir toplumu ifade etmek için kullanılan kavram, kültürel
çeşitliliğe vurgu yapmaktadır. Will Kymlicka’nın ifadesi ile kültürel çeşitlilik, farklı sebeplerle meydana
gelebilmektedir. Bunlardan ilki, ulusal azınlıklar olarak bahsedilen, yani bir bölgede iç içe yaşayan kültürlerin
büyük bir devlet içinde kurulması ile oluşan yapıdır. Bir diğer kültürel çeşitlilik ise, bireysel (ya da grup
olarak) yapılan göç sonrası oluşmaktadır. Yani kişiler, daha büyük bir toplumun parçası haline gelmek ve
onun tam bir üyesi olarak kabul edilmek istemekte; ancak, kültürel farklılıkların intibakı konusunda
kurumlarda veya yasalarda değişiklik yapılması talebinde bulunmaktadırlar (Kymlicka, 1995:101). Bütün bu
tanımlar bağlamında çokkültürlülük, kamusal alanda farklı kültürlerin teşvik edilmesi projesi olarak karşımıza
çıkmaktadır (Doytcheva,2009:12).
Kavram, toplumsal yapıyı ifade etmesinin yanı sıra, bir politika alanı olarak da değerlendirilebilir.
Bu politika alanı, kültürel grupların farklı taleplerine işaret edebildiği gibi, bireylerin kendi kültürel
farklılıklarını devam ettirebilecekleri grupların oluşturulması amacını da içerebilmektedir (IEP, 2019a).
Çokkültürlülük kavramı kendi içinde kültürel tanınma ve kültürel haklara ilişkin teorik bir anlam
barındırır. Kültür, en yalın hali ile, insanın başkalaşması ve kendi benliğini inşa edebilmesi açısından kişilerin
insan olarak olanaklarını geliştirebilmesini ve bu olanakların işlenmesini sağlayan etkinliklerin (sanat, felsefe,
bilim gibi öğeler) tümü olarak ifade edilmektedir (Karslı, 2016:56-57). Söz konusu olanakların sağlanması,
kültürel tanıma ve kültürel hakların sağlanması ile gerçekleşebilir. Bu bağlamda kültürel hak, bir devletin
liberal özelliklerini belirten bir kavram olup, kişinin liberal devlet içerisinde “kendi” kültürüne sahip olmasını
ifade eder. Bu hali ile grupları ve bu grupların durumunu/değerlerini/normlarını kapsamaktadır (Margalit ve
Halbertal, 1994:491). Kavram ayrıca, kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma
hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını da içermektedir (TİHEK, 2019).
Kültürel haklar, tanıma politikasını gerekli kılar. Tanıma, en yalın hali ile birinin durumuna ve
haklarına ilişkin saygı duyma anlamını içerir (IEP, 2019b). Bu bağlamda tanıma politikası, hükümetler
tarafından intibak, reddetme ya da yenileme olmak üzere 3 şekilde yerine getirilir. İntibak, bir devlet ya da
grup içinde varsayılan üyeliğe ilişkin yeniden dağıtım politikaların faydalanıcılarının belirlenmesini içerir.
Amerika’nın çeşitli etnik gruplara ait bir liste oluşturması ve kişinin kendi etnik grubunu bu listeden seçmesi
buna örnektir. Reddetme, sosyal ve kültürel gruplar arasındaki farklılıklara rağmen, herhangi bir grubun
yeniden dağıtım politikalarından faydalanmaması demektir. Fransa’nın vatandaşlarının etnik kökeni hakkında
araştırma yapmaması ve Fransa’daki yönetimin ülkede azınlıkların bulunmadığı yönündeki açıklamaları bu
politikaya örnektir. Yenileme ise reddetme ve intibak politikaları arasında yer alır. Yani, hükümet etnik
grupların faydalanması adına yeniden dağıtımı hedefler; ancak, farklı bir isim altında kendi sosyal kategorisini
oluşturur (De Zwart, 2005: 138-141)
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Çokkültürlülük ve Politik İstikrar
İstikrar kavramı, fizikten ekolojiye, kimyadan uluslararası ilişkilere kadar birçok akademik
disiplinin merkezinde yer alan ve bu sebeple kendi çelişkilerini yansıtan bir kavramdır (Hannson ve
Helgesson, 2003: 219). Dış aktörler tarafından devlet eylemlerinin kısmen de olsa öngörülebilirliğini
sağlaması ile siyaset bilimi açısından oldukça önemlidir (Sottilotta, 2013: 2). Bu yönü ile kavram, geniş
bağlamda ele alındığında yerel sivil çatışmaların veya geniş kapsamlı şiddetin olamamasını ifade eder. Ancak
bu tanım bile kendi içinde çelişkilidir. Örneğin rejim kırılgan olsa bile, verili zaman içinde sistem istikrarlı
görünebilir. Sottilotta, Jim Carter’ın İran hakkında dünyanın en sorunlu alanı olmasına rağmen, en istikrarlı
ada olmasına yönelik benzetmesi ile bu durumu açıklamaktadır (Sottilotta, 2013: 3).
Shepherd’in (2010: 9) tanımlaması, istikrar kavramını idare merkezli tanımlamanın ötesine
geçirmektedir. Yazara göre hukukun üstünlüğü, güçlü bireyler yerine güçlü kurumların varlığı ile etkin
bürokratik kurumlar, ‘gelişmeye yönelik politik istikrar’ kavramının temelini oluşturmaktadır. Yine
Shepherd’e göre istikrar kavramı, ülke içinde çatışan siyasi birimlerin çıkarlarının uzlaştırılması, uyum içinde
farklılıkların bir arada yaşaması, ideolojilerin serbestçe tartışılabilmesi ve sosyal uyum gibi içeriğe de sahiptir.
Shepherd’in tanımlaması esas alındığında, çokkültürlülük politikası ile politik istikrar kavramının birbirini
tamamlayan bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir.
İstikrar çalışmalarında birlikte değerlendirilen diğer kavram ise istikrarsızlıktır. Değişimi,
belirsizliği ve öngörülemezliği bünyesinde taşıyan kavram, yine birçok akademik disiplin tarafından farklı
şekillerde yorumlanmaktadır. Siyaset bilimi açısından en genel hali ise politik istikrarsızlık, politik
belirsizlikleri de içerecek şekilde yönetim yapısındaki değişikliktir (Alesina ve Perotti, 1996: 1205).
İstikrarsızlık faktörlerine ilişkin örnek bir sıralama, Goldstone tarafından yapılmıştır. Buna göre, iç
savaş, karşıt rejim değişiklikleri, soykırım ve siyasi soykırım, reformist ve etnik savaşlar istikrarsızlık
faktörleri olarak betimlenmiştir (Goldstone ve diğerleri, 2010: 191-192). Karahan ve Karagöl tarafından
yapılan bir diğer sınıflandırma ise, koalisyon hükümetleri, darbe ve suikastları istikrarsızlık faktörleri olarak
listeye dâhil etmektedir (Karahan ve Karagöl, 201, s.1). Bu açıdan bakıldığında politik istikrar, en yalın hali
ile iç savaşın olmaması; diktatörlükten demokrasiye geçiş süreci; terörün, yolsuzluğun ve devlet istimlakinin
olmaması anlamına gelmektedir (Posner, 1997: 344).
Bazı ülkelerin neden istikrarlı, diğerlerinin neden istikrarsız olduğuna yönelik nedenler birçok
açıdan incelenebilir. Posner, bu bağlamda homojenlik ve ekonomik faktörlere vurgu yapmaktadır. Homojenlik
ile anlatılmak istenen dil, etnik köken, din, ulusal tarih gibi faktörlerdeki farklılaşmadır. Yani, bu farklılaşma
istikrarsızlık nedenleri arasında sayılabilmektedir.
Görüldüğü üzere istikrar kavramı, etnik heterojenlik,, uyum içinde farklılıkların bir arada yaşaması,
sosyal uyum gibi kategorilerle çokkültürlülük çalışmalarında ulaşılması gereken bir hedef olarak ortaya
çıkmaktadır. Çokkültürlülük politikaları ile uyum yönünde denge sağlanamadığı takdirde, kaçınılmaz olarak
etnik savaşlar, çatışan çıkarların uzlaştırılamaması gibi istikrarsızlık sonuçları meydana gelebilecektir. Bu
teorik arka plan bağlamında Kazakistan, ülkedeki kültürel çeşitlilikleri bir arada ve uyum içinde yaşatma
konusunda idari uygulamalarda bulunmaktadır. Halklar Meclisi bu bağlamda, çokkültürlülük politikası
kapsamında istikrar yaratan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.
İstikrarsızlık Unsurları Açısından Kazakistan
Kazakistan, diğer Orta Asya ülkeleri gibi, bölgede istikrarsızlık ve kargaşa yaratan birçok durumdan
etkilenmektedir. Orta Asya bölgesini ve dolayısıyla Kazakistan’ı etkileyen sorunlar içsel ve dışsal olmak üzere
iki kategoride incelenebilir. Dışsal faktörler, radikal İslam, yolsuzluk, ekonomik sistemdeki belirsizlik, politik
durgunluk, sınır problemleri gibi Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Orta Asya coğrafyasını etkileyen
genel sorunlardır. Afganistan ve Pakistan tarafından üretilen uyuşturucu maddelerinin Rusya ve Avrupa
pazarına gönderilmesinde bölge geçiş alanı konumundadır (Karaağaçlı, 2014:173). Hatta bu kırılgan yapı,
Orta Asya bölgesini Zbigniew Brzezinski tarafından ‘Avrasya Balkanı539 ’ olarak tanımlandıran bir özelliktir.

Kendzior tarafından Der Spiegel’den kaynak gösterilen bu ifade ile Orta Asya bölgesi, Avrasya Balkanı olarak
adlandırılmaktadır. Balkanlara gönderme yapılmasının sebebi, bölgede yakın tarihte yaşanmış yoğun çatışmaların varlığıdır.
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(Kendzior, 2013). İçsel faktörler ise, dış faktörlerle birlikte ülkenin kendi iç dinamikleri ile şekillenen - siyasi
bilinç, siyasi kültür ve tarihi arka plan gibi- etkenlerdir.
Kazakistan’ın istikrarına etki eden temel faktörlerin başında etnik heterojenlik gelmektedir.
Kazakistan’da 130’dan fazla etnik nüfus bulunmaktadır. Kazakistan için 2050 Stratejisi’nde 140 etnik grubun
ve 17 dini grubun varlığından da bahsedilmiştir (StrategyKazakhstan 2050, 2012:11). Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı verilerine göre ise ülkenin etnik yapısı % 63 Kazak, % 24 Rus, % 3 Özbek, % 2,1
Ukraynalı, %1 .4 Uygur, % 1,3 Tatar, % 1,1 Alman ve % 4,1 oranında ise diğer etnik kökenler olarak
belirtilmiştir (T.C Dışişleri Bakanlığı, 2019).
Rus azınlığın ülkenin kuzeyinde bulunması ve Rusya’nın bu azınlıklar üzerindeki talepleri,
Kazakistan için sorun alanlarından biri olmaktadır. Ayrıca, Sovyetler Birliği tarafından 1920li yıllardan
itibaren Orta Asya coğrafyasında rasyonel değerler dikkate alınmadan sınırlar çizilmiştir. Bu sınırlar, diğer
Orta Asya devletleri içerisinde mevcut olduğu gibi Kazakistan için de, ülkede yaşayan komşu ülke azınlıkları
açısından da sorunlar teşkil edebilmektedir.
Kazakistan için istikrarsızlık yaratabilecek bir diğer konu ise etnik milliyetçilik ve sivil milliyetçilik
bağlamında karşımıza çıkmaktadır. Ülke kimliğinin oluşturulmasında sadece Kazak halkını ve kültürünü
içeren bir ulus-devlet inşa edilemeyeceği düşüncesinden yola çıkılarak, kurucu anayasada da belirtiği hali ile
“Kazakistan halkı” ya da “cumhuriyetin tüm vatandaşları” gibi ibareler ile sivil milliyetçiliğin yerleştirilmeye
çalışıldığını söyleyebiliriz (Ametbek, 2017:63-65). Aslında milliyetçilik ve aidiyet hissinin canlandırılması,
tarihin her döneminde ulus devletler için ilerleyici bir güç olmuştur. Özellikle ulus-devletleşme sürecinde
milliyetçilik, devletin gelişmesi ve dünya politikasında varlığını hissettirebilmesi açısından oldukça önemlidir.
Ulus-devletleşme sürecinde milliyetçilik, ulusal argümanların öne çıkarılmasını sağlayarak halk üzerinde
bütünleştirici etkiye sahiptir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, Kazakistan da her ulus devlet gibi milliyetçi
argümanlarını ön plana çıkarmaktadır. Ancak Kazak milliyetçiliği, özellikle etnik kırılma anlarında daha fazla
ön plana çıkmakta, bu ise ülkede bütünleştirici değil ayrılıkçı sonuçlara kadar varabilen tersi bir durum
yaratabilmektedir. 2015 yılındaki Saryagash olayı dikkate alındığında, iki ayrı etnik gruba mensup kişiler
arasındaki herhangi bir tartışmanın sonucu bireysel değil, grup bazında değerlendirilmekte ve sonucu o etnik
gruba mensup bütün bireyleri içerecek şekilde tarafları olumsuz etkilemektedir (Aydın 2016:120).
Özellikle etnik yapılar arasındaki çeşitlilik göz önüne alındığında, etnik gruplar arası uyumu, birliği
ve karşılıklı etkileşimi yaratacak kurumsal bir yapının varlığı zaruridir. Halklar Meclisi bu amaçla
oluşturulmuş, ülkedeki etnik gruplar arası sosyal uyumu sağlayan ve bütünleştirici etkiye sahip başarılı bir
yapılanmadır.
İstikrar ve Çokkültürlülük Uygulamaları Bağlamında Halklar Meclisi
Halklar Meclisi’nin fikri temelleri, 1992 yılında Kazakistan Halkları Forumu’nda Nursultan
Nazarbayev tarafından atılmıştır. Resmi kuruluşu ise, Nursultan Nazarbayev’in girişimi ile 1 Mart 1995
tarihinde bir kararname kapsamında Başkanlık makamına danışma birimi olarak gerçekleştirilmiştir. 20 Ekim
2008 yılında, Nazarbayev tarafından kanunlaştırılan bir madde ile Halklar Meclisi tam yetkili bir kurum haline
gelmiştir (APK,2019).
Kurumun temel hedefi, ulusal politikaların uygulanması, Kazakistan’da sosyal ve siyasi istikrarın
sağlanması ve devlet kurumları ile etnik gruplar alanında faaliyet gösteren sivil kurumlar arasında etkili bir
işbirliğinin gerçekleştirilmesidir (APK,2019). Bu özelliği ile Halklar Meclisi’nin varlığı, dönemin Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından Kazakistan’ın etnik gruplar arası ahenk, dünyadaki diğer
ülkelerin gelişimi için istikrarlı ve dengeli bir model olarak tanımlamıştır (Baiturbayeva, 2015). Benzer
yaklaşım Papa II. Ioannes Paulus tarafından Kazakistan ziyaretinde dile getirilmiştir. Yani, Halklar Meclisi,
çokkültürlülük uygulamalarını ve etnik gruplar arasındaki uyumu sağlayabilme potansiyeli tarafından batılı
temsilcilerce takdir edilmiştir. Bu durum, çokkültürlülük uygulamalarının Batı formunun dışında alternatif bir
model olarak sunulması bağlamında oldukça önemli bir gelişmedir.

Dolayısıyla, Balkanlar’ın çatışma yuvası olduğu tanımından yola çıkarak, Orta Asya’nın Büyük Oyun’un merkezinde olması ve
doğal kaynaklar üzerinde yaşanan çatışmalar esas alınarak bu tanım geliştirilmiştir (Spiegel, 2010).
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Halklar Meclisi’nin yapısına bakıldığında toplamda 382 olan üye sayısının 3/1 kadarı Kazak
Türklerinden oluştuğunu, Meclis’in çoğunluğu ise diğer etnik grupların oluşturduğu görülmektedir (bkz.
Resim-1). Bu temsil ise, çok kültürlülüğe ve ülkedeki diğer etnik gruplarla uyum içinde yaşama isteğinin
yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Resim-1: Halklar Meclisi’ni oluşturan üyelerin etnik dağılımı540

Kaynak: APK, 2019
Kazakistan özelinde çokkültürlülük uygulamaları, Halklar Meclisi resmi internet sayfasında
anlatıldığı hali ile aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir (APK,2019):
1-) Her yıl gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantılar
Halklar Meclisi, 1998 ve 2004 yılları hariç olmak üzere, 1995’ten beri düzenli bir şekilde
toplanmaktadır. Her toplantı için yeni bir konu ele alınmakta ve gündem maddesi, ülkede yer alan çeşitli
kültürel ve sosyal grupların binlerce kişiyi bulan yoğun katılımı ile tartışılmaktadır. Toplantı gündemlerini
barış ve uyum, gelecek demokratik reformlar, istikrar, birlik, modernizasyon gibi konular oluşturmakta ve
deneyimler üzerine inşa edilerek geçmiş çalışmalar üzerine toplantılar gerçekleştirilmektedir.
2-) Bilgi ve İletişim Kaynakları
Halklar Meclisi, ülkede tam yetkili olmakla birlikte çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Örneğin, etno-kültürel ilişkilerin sağlanması amacı ile etno-kültürel kuruluşlar arasında bilgi ve iletişim
kaynaklarının geliştirilmesi bunlardan biridir. Bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ülkede 35
etnik gazete ve dergi bulunmakta, 6 etnik ulusal gazete ise hükümetin desteği ile faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir. Gazete ve dergiler 11 farklı dilde yazılmakta, radyo ve televizyon programları ise 7 dilde
sunulmaktadır. Ukraynalılar için “Ukrainskie novini” , Koreliler için “Kore Ilbo”, Almanlar için “Deutsche
Allgemeine Zeitung”, Özbekler için “Zhanub zharchilari”, Ahıska Türkleri için “AHISKA” ve Yahudi
kökenli gruplar için “Davar” bu gazetelerden bazılarıdır.
3-) Dostluk Evleri (The House of Friendship)
Ülkede bulunan ‘Dostluk Evleri’ ise gerek Meclis toplantılarına, gerekse de büyük kongrelere ev
sahipliği yapmaktadır. Çokkültürlü kompozisyon oluşturan her bölgede bulunan Dostluk Evleri örneğin
Almatı’da (Alma-ata) ‘Dostluk Evi’, Astana’da ise ‘Uzlaşma ve Barış Sarayı’ olarak yer almaktadır.
4-) Etnik Tiyatrolar
Sosyal uyumu sağlamak adına gerçekleştirilen bir başka faaliyet ise ülkedeki etnik tiyatrolardır.
Kazakistan’da bu bağlamda Kazak ve Rus tiyatrolarının yanı sıra, Özbek, Uygur, Kore ve Alman ulusal etnik
tiyatrolarını da yer almaktadır. Bunlardan bazıları ise, Ulusal Cumhuriyet Kore Müzikal Komedi Tiyatrosu
(Korean State Republican Theatre of Musical Comedy), K. Kuzhamyarova Ulusal Cumhuriyet Uygur Müzikal
Komedi Tiyatrosu (State Republican Uighur Musical Comedy Theatre named after K.KUZHAMYAROVA),
Alman Ulusal Drama Tiyatrosu (German National Drama Theatre) olarak sıralanabilir.
5-) Eğitim Faaliyetleri
Halklar Meclisi, resmi olarak İngilizce ’de The Assembly of People of Kazakhstan olarak yazılır. Kısaltması ise bu yüzden
‘APK’ olarak çeşitli kaynaklarda yer alır.
540
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Eğitim ve okullaşma alanında da etnik gruplar arası etkileşim amacı ile çeşitli uygulamalar
gerçekleştirilmektedir. Ülkede Özbekçe, Tacikçe, Uygurca ve Ukraynaca eğitim veren 88 okul bulunmaktadır.
108 okulda, 22 etnik grubun dilleri ayrı bir ders olarak okutulmaktadır. Ek olarak, 195 tane dil merkezi
bulunmakta; sadece çocuklar değil, yetişkinler de 30 etnik grubun dillerini öğrenebilmektedir.
6-) Kurumsal Yapı
Çok kültürlülüğün sürekliliği ve istikrarın devamlılığının sağlanması adına Halklar Meclisi
bünyesinde bazı birimler oluşturulmuştur. Bunlar kısaca Bilimsel Uzmanlık Konseyi (Scientific-Expert
Council of the APK), Etnik İlişkiler Üzerine Gazeteciler ve Uzmanlar Kulübü (Club of journalists and experts
on ethnic relations in the APK), Kamu Fonu (Public Fund "Fund of the APK"), Tildaryn-Dil Eğitimi Üzerine
İnovatif Teknolojiler Metodoloji Merkezi (Methodical center of innovative technologies of language training
"Tildaryn") ve Girişimciler Birliği (Association of Entrepreneurs of the APK) şeklindedir.
SONUÇ
Kazakistan, çokkültürlü yapısı ile bugün dünya devletleri arasında yer almaktadır. Kültürel
çeşitliliklerin bir arada uyum içinde bulunması prensibi, devletin kuruluş felsefesinde yer almış ve kanun
metinlerinde birliğe ve bütünlüğe vurgu yapılarak çeşitliklere saygı prensibi her platformda dile getirilmiştir.
Yapısında barındırdığı kültürel çeşitliliğin uyum içinde yaşayabilmesi adına oluşturulan Halklar
Meclisi, her yıl ülkenin geleceğini ilgilendiren gündem maddelerini tartışmak içinde toplanmakta, ülkenin
geleceğine yönelik ortak adımlar atılmaktadır. Toplantıların yanı sıra, eğitim, sanat ve kültür faaliyetleri ile
çeşitli gruplar bir araya getirilmekte, kendi kültürlerini serbestçe yaşamalarına olanak verilerek bir anlamda
ülkenin politik istikrarına da katkıda bulunulmaktadır. Çeşitli gruplar arası saygının yerleştirilmesi prensibi
de bu bağlamda dikkate değerdir.
Halklar Meclisi uygulaması ile Kazakistan, çokkültürlülük adına batı formunun dışında, kendi ülke
gerçeklerine göre bir model geliştirmiştir. Model, bugün başarılı bir şekilde uygulanmakta ve batı dünyası
tarafından da takdir görmektedir.
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TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN BARINMA SORUNLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF HOUSING ISSUES OF SYRIAN IMMIGRANTS IN TURKEY
TAŞ540;

ÖZ
İnsanlığın var oluşu ile birlikte, insanlar fıtri olarak daha uygun yerler, verimli toprak ve uygun
iklimlerde yaşamak ihtiyacından dolayı sürekli yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Dolayısı ile insan sürekli
bir göç halinde olmuştur. Ancak göçler temelde iki gruba ayrılmaktadır. Birincisi isteğe bağlı göç ki, bu
müspet göç olarak da açıklanabilir. İkincisi ise zorunlu göçtür. Konumuzu ilgilendiren göç türü ise zorunlu
göçün çeşidindendir. Bu göç türünde insanlar savaş nedeniyle bir çok sorun yaşamakta ve acılar çekmektedir.
Bu sıkıntılarla birlikte insanların ailesini, tarlasını, evini, işini, eşini ve çocuklarını terketmek zorunda kaldığı
göç türüdür. Türkiye’ ye 2012 yılından 2019 yılı sonuna kadar Suriye’den savaş nedeniyle gelen yaklaşık
resmi olarak, 3.700.000 ve gayri remi ise 4.000.000’dan fazla olduğu tahmin edilmektedir.
Bu çalışmada ise bahsi geçen Suriyeli göçmenlerin yaşadıkları yerlerdeki sorunları ele alınacaktır.
Birçok alanda sorunları bulunan göçmenlerin bütün problemlerini bu çalışmada ele almak mümkün
olmayacaktır. Ancak, öncelikle barınma sorunundan bahsedilecek ve buna bağlı olarak istihdam sorunlarına
dikkat çekilecektir. hem 2012 yılından ilk beş yıl olan 2016 yılına ve 2016 dan 2019 yılı sonuna kadar
yaşadıkları sorunların boyutları ve bu konularda yapılan düzenleme, iyileştirme ve çözümler hakkında genel
bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen Sorunları, Barınma, İstihdam.

ABSTRACT
With the existence of humanity, people have had to constantly relocate due to the need to live in
favorable places, fertile soil and suitable climates. Therefore, human beings have been in constant migration.
However, migrations are basically divided into two groups. The first is voluntary migration, which can be
explained as positive migration. The second is forced migration. The type of migration that concerns our
subject is the type of forced migration. In this type of migration, people experience many problems and suffer
from war. It is the type of migration in which people have to leave their family, field, house, work, spouse and
children. Turkey from the year 2012 until the end of 2019 because of the war came from Syria about as to be
formal, are the estimated 3.7 and more than 4,000,000.million informal,
In this study, the problems of the mentioned Syrian migrants in their places of residence will be
discussed. It will not be possible to address all the problems of migrants who have problems in many areas in
this study. However, the housing problem will be mentioned first and the employment problems will be pointed
out accordingly. general information will be given on the dimensions of the problems they have experienced
from 2012 to the first five years of 2016 and from 2016 to the end of 2019, and general information on the
regulations, improvements and solutions made on these issues.
Keywords: Migration, Immigrant Problems, Housing, Employment.
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GİRİŞ
İnsanların toplu olarak yaşamaya başlaması ile ortaya çıkan güç ve göçmenlik kavramları, kimi
zaman daha iyi bir yaşam sürmek ve doğal hayatın zor şartlarından uzaklaşıp iklimi ve diğer imkanları daha
müsait olan mekanlara doğru bir hareketliliktir. Göç hareketi genel olarak gönüllü yapılan bir yer, yurt ve
mekân değişikliği olabilirken, kimi zamanlarda ise zorunlu durumlar (savaş, doğal afet salgın hastalık vb )
neticesinden de olmaktadır (Taş ve Özcan, 2018:38) .
Çalışmanın ana konusunda Suriye’ de meydana gelen ve yaklaşık on yıldır devam eden bir iç savaşın
ortaya çıkarmış olduğu acı olaylar ve yıkımın sonuçları ile gelinen son durum nedeniyle yıllardır ülkelerini ve
topraklarını terk etmek zorunda kalanların durumu incelenerek ortaya konulacaktır. Özellikle söz konusu iç
savaş nedeniyle Türkiye’ye ve diğer komşu ülkelerine sığınanların sosyal alanlarda yaşadıkları sorunları
incelenmektedir. Kiminle savaştıkları bile beli olmayan ve olası bir saldırıda, atılacak olan bir kurşunun veya
bombanın ne zaman nereden geleceği bilinmeyen bir ortamdan çocuklarını korumak ve kendi canlarını
kurtarmak için Suriye den Türkiye’ ye gelen göçmenlerin mevcut durumları ve görülebilen sorunları ile ilgili
bilgiler verilmektedir (Taş ve Özcan, 2018:38).
1. Göç ve Göçmen Tanımı

“Göç esasen dini, iktisadi, sosyal, siyasal ve diğer bazı sebeplerden dolayı insan topluluk ve
gruplarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir ikamet yerinden, bir başka yere
hareket etmek suretiyle bir yer değiştirme olarak tanımlanmaktadır (Taş,2013: 4). Bu kavramın tanımı ve
içeriği değişen yönetimler, politikalar, yaşayış tarzları, arz –talep ilişkileri vb. birçok etken yüzünden tekrar
tekrar ele alınma ve üzerine bir çok çalışma yapılma gereği duyulmuştur” (Taş ve Özcan, 2018:39).
Göçmenlik kavramı ise, basit bir tabir ile nüfus hareketi olan göç nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu
olgu ve hareketin sonucunda ise farklı bir coğrafi bölge ve ya ülkeye geçici ya da daimi olarak kalmak üzere
gelenlere göçmen denilmektedir. Yeni ve farklı bir ülkeye gelenlerin belli dönemlerde yaşadıkları sorunlara
(Barınma, Eğitim, Sağlık, toplumsal uyum vb.) ise göçmen yada mülteci sorunları denilmektedir (Taş ve
Özcan,2018:39, Demirtaş,2009: 5).
1.1. Göç Türleri
“Göç türlerini incelediğimizde; nüfusu oluşturan bireylerin kendi istekleri doğrultusunda örneğin
çalışma amaçlı göç etmelerine “gönüllü göç”, savaş gibi etkenlerin yol açtığı zorunlu nüfus hareketlerine
ise “zorunlu göç” denilmektedir. Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göç “iç göç” olarak, ülke sınırlarını
aşan göç ise “dış göç” olarak tanımlanmaktadır” (Gezgin, 1994:22). “Transit göç, yasal olsun ya da
olmasın bir ülkenin göç yolu olarak kullanılmasıdır. Örneğin Orta Doğu ülkelerinden daha iyi yaşam
koşulları için Avrupa’ya göç edenler Türkiye’yi transit ülke olarak kullanmaktadırlar” (Mutluer, 2003:11,
Taş ve Özcan,2018:39).
Göçün sebepleri incelediğinde birçok neden bulunabilmektedir. Ancak kişileri yada toplulukları
mülteci konumuna düşüren göç nedenleri; dini, siyasal veya etnik olabilmektedir. Dini nedenler: İnsanlık
tarihinde, farklı din ve inançlara sahip olan insanların çeşitli toplum grupları tarafından dışlanmaları
nedeniyle farklı yerlere göçmek zorunda kalan bir çok topluluk örnekleri vardır (Taş ve Özcan,2018:39) .
2. Mülteci Kavramı

“Tarihin neredeyse her döneminde insanlar yaşadıkları baskılar yüzünden bulundukları yerleşim
yerlerini terk etmek zorunda bırakılmışlardır. Bu insanların neden oldukları kitlesel göçler devletlerin
dikkatini çekmiş, yaşanan sorunu çözmek için kendi aralarında anlaşmalar imzalamışlar ve mülteci
kavramını açıklığa kavuşturmaya çalışmışlardır”. Konu ile ilgili bazı anlaşmalarda geçen mülteci tanımları
şunlardır: Uluslararası mülteci hukukunun özünü oluşturan 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne
göre mülteci: “1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da
söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek
istemeyen her şahıs mülteci olarak belirlenmiştir” (www.unhcr.org.tr, Taş ve Özcan,2018:41).
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3. Suriyeli Mültecilerin Entegrasyonu

“Suriyelilerin ülkeye giriş, kalış ve çıkışları 2013 Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından kabul edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile belirlenmiştir. İkinci adım 2014
Ekim ayında gelmiş ve kabul edilen geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriye’de meydana gelen olaylar
sebebiyle Suriye’den bireysel veya kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye
vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler geçici koruma altına alınmıştır. Geçici koruma kapsamına alınan
mültecilerin acil ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerinden faydalanması da sağlanmıştır” (Taş ve Özcan,
2018:41).
Türkiye’nin göçmenlere yönelik politikaları zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre farklılıklar
göstererek ihtiyaca göre farklı politikaları uygulamaktadır. Öncelikle ülkeye yeni gelenlerin bir yere
yerleştirilmesi ( yemek ve barınma) ihtiyacının giderilmesi olmuştur. Bu ihtiyaçların giderilmesi, sınır hattı
boyunca kurulan kamplarda mültecilerin barınma, eşya, giysi ve yiyecek ihtiyaçları temin edilerek yapılmıştır.
Gelen mültecilerin sayısının giderek artması kampların kapasitelerini aşmıştır. Mülteci kamplarında kalmak
istemeyen bir çok kişi ve ailelerin olması ilk anda uygulanan politikaları yetersiz kılmıştır (Taş, 2018,47).
2015 yılında 25 kampta hayatlarını idame ettiren 270.000 kişiye yakın Suriyeli bulunmakta iken 2019 yılı
sonunda bu rakam 60.000 kişiye kadar düşmüştür. Ayrıca 2015 yılında yaklaşık 2. 500. 000 kişi ise
şehirlerde yerel halk ile beraber yaşamakta iken, 2019 yılı sonunda bu rakam 3.600.000 kişiyi geçmiştir. (Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019 Kasım istatistikleri). Günümüzde kamplarda kalan Suriyeli oranı sadece %
1,6 dır. Diğerleri ise %98.4 kampların dışında kalarak hayatlarına devam etmektedirler.
4. Türkiye’de Bulunan Suriyeli Göçmenlerin Durumunu Gösteren Şekiller.

Şekil 1: 2011 -2019 Yılları Arasında Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeliler

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 16.10.2019tarihli veriler. https://www.goc.gov.tr/gecici koru
ma5638, Erişim, 23.10.2019
Türkiye’ de Göçmen Politikasını Belirleyen Unsurlar: Türkiye’nin mülteci politikasını belirleyen
en temel unsur savaştan yani ölümden kaçan Suriyelilere öncelikle güvenli ve sıcak bir ortam sağlamak. Bunun
yanında yıllardır devam eden ve Türkiye’nin muhatap olduğu göç dalgasının henüz bitmemiş olmasıdır. 2019
yılında (Aralık 2019) Suriye’nin İdlip ve çevresindeki bölgede olan saldırılardan dolayı, yeni bir göç dalgası
ihtimalini hep gündemde bulunmaktadır. Türkiye’nin son yıllardaki (2018-2020) en büyük çabası ve
politikası, Suriye den göç etmek zorunda kalan yeni ve eski göçmenlerin bir kısmını Türkiye sınırında
bulunan Suriye’nin topraklarında oluşturulabilecek güvenli bölgelerde inşa edilecek olan kalıcı
konutlarda gönüllü olarak yerleştirmektir. Bu alandaki çabalardan sonuç alabilmek için, ulusal ve
uluslararası görüşmeler devam etmektedir. Bu çabaların gelecekte ve uygulama sürecinde nasıl bir hal
alacağını kestirmek şu an mümkün olmadığından süreç bittiğinde tekrar değerlendirmek mümkün olacaktır.
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Harita 1: Türkiye’ de Suriyelilerin En Çok Bulundukları Şehirler Haritası (2015).

Kaynak: Dillioğlu, Büşra, Mayıs 2015 Tarihli UTGAM Raporundan alınmıştır.
2015 yılındaki Suriyeli mültecilerin Türkiye deki bir çok şehre yayıldıkları ve en çok bulundukları 25
şehir gösterilmiştir. Altta gösterilen 2.harita ise 2019 yılı Ekim ayında Suriyeli Mültecilerin en fazla
bulundukları 10 il verilmiştir. Bu 10 ilde yaklaşık 3milyon kadar Suriyeli bulunmaktadır. Bu yoğunluğun daha
çok İstanbul Şanlıurfa Gaziantep ve Hatay İllerine olduğunu görülmektedir.
Harita 2. Türkiye’de Suriyelilerin ençok b arındıkları ilk 10 Şehrimiz.

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 16.10.2019tarihli veriler. https://www.goc.gov.tr/gecici koru
ma5638, Erişim, 23.10.2019
Yukarıdaki iki haritaya baktığımızda hem göçmenlerin artarak devam etmesi nedeniyle hem de büyük
şehirlere iş ve barınma imkanlarının daha elverişli olması nedeniyle batı bölgelerimizde bulunan Bursa ve
İzmir gibi şehirlere göçün 7-8 kat artığını ve bazı şehirlerimiz de kapasitelerini aşan şekilde artığını söylemek
mümkün: Kilis Hatay Şanlıurfa ve Gaziantep gibi.
5. Barınma Merkezlerinde bulunan Göçmen Durumlarının Karşılaştırması (2015-2019)

Suriye’de iç karışıklıkların ortaya çıktığı ilk sene olan 2011 yılının Nisan ayından itibaren, Türkiye’ye
gelen ilk Suriyeli grubun geçici kabul işlemleri yapılmış ve sınıra yakın noktalara kurulan çadır kentlere
yerleştirilmiştir. Türkiye’ ye giriş yapan ilk gruplar, Türkiye-Suriye sınırında bulunan Hatay ilinin Yayladağı,
Altınözü ve Reyhanlı ilçelerini yoğun olarak tercih etmişlerdir. İç karışıklıklardan kaçarak gelen bu ilk gruplar
ve ailelerin kalmaları için, Hatay ili Yayladağı ilçesinde barınma merkezleri kurulmuştur.
Ancak Suriye kriz giderek büyümüş ve etkisi geçmediğinden gelen Suriyeli sayısı her gün artarak
devam etmiştir. Dolayısı ile Hatay ili bu göçmenler için yetersiz kalmıştır. Bu nedenle Hatay ilimize ek
olarak öncelikle yakın vilayetlerden Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin Maraş, Osmaniye ve Adana vb. en az
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on ilimize de barınma merkezleri kurulmuştur. Göçmenlerin birçoğu da barınma merkezlerinde kalmayıp,
dışarıda kendi imkânları ile buldukları kiralık evlerde kalmaya başlamışlardır.
“Suriye'deki savaştan kaçarak evlerini terkeden Suriyelilerin dramı bitmiyor. Her gün umuda kaçışta
can veren mülteciler, çadırkent ve konteyner kentlerde yaşıyor. Türkiye’de 10 ilde kurulan 25 çadır ve
konteyner kentte 269 bin 366 Suriyeli barınıyor” (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016,
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik).
Bu bilgiler 2015 yılı ve öncesindeki süreçte olan rakamlardır. Ancak 2019 yılında Toplam 5 vilayette
7 tane kampta 2019 yılı sonu itibari ile yaklaşıp 60.000 Suriyeli mülteci kalmaktadır. 3.630.000 Suriyeli ise
şehirlerimizde normal vatandaşlarımız ile iç içe yaşamaktadır(27.11.2019 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
İstatistikleri).
Tablo 1. İkamet ve Barınma Yerlerine Göre Suriyeli Dağılımı

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 16.10.2019tarihli veriler. https://www.goc.gov.tr/gecici koru
ma5638, Erişim, 23.10.2019
6. Suriyeli Göçmenlerin İstihdam Sorunları

Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomisi ve istikrarlı bir gelişme içerisinde bulunması gibi bir çok
nedenlerden dolayı, Afrika ve Asya’ dan birçok göçmenin tercih ettiği ülke olmaktadır. Ayrıca son yıllarda
Suriye’den gelen mültecilerin artması ile istihdam talebinin de artmasına sebep olmuştur. 2014-2015 yılarında
160’ın üzerinde farklı milletten yüzbinlerce mülteci çalışma izni başvurusunda bulunmuştur. Başvuruların
çoğu vasıfsız işçilik alanlarında iken önemli bir kısmı ise meslek sahibi ve vasıflı kişilerce kalifiye alanlar için
yapılmıştır.
Ancak 2019 yılı sonunda yaptığımız araştırma ve incelemelerde Suriyelilerin çalışma hayatında
beklendiği oranda resmi ve sigortalı çalıma oranlarının artmadığıdır. kontrol yetersizliği görmemezlikten
gelmenin neticesinde, Suriyelilerin %90 kadarının kayıt dışı çalıştığı tahmin edilmektedir. Suriyeli
mültecilerin nüfus yapısına baktığımızda, oldukça genç ve dinamik bir potansiyele sahip olduklarını görmek
mümkün. AFAD ve Göç idaresinin verdiği bilgilere göre mültecilerin %50’sinin 15-45 yaşları arasında
olduğu tespit edilmiştir. Bu yaş grubu istihdam için çok önemli bir potansiyel olarak bilinir. Ayrıca ortalama
yaşın 22 olduğu ve mülteci nüfusunun % 40’a yakınının 18 yaş altında olduğu bilinmektedir. (Göç İdaresi
genel Müdürlüğü 2019 İstatistikleri).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Yaklaşık olarak on yıllık bir süreden beri devam eden Suriye’nin iç savaşı şimdiden Ortadoğu
bölgesinde siyasal, ekonomik ve toplumsal etkiler bırakmıştır. Bu sonuçların yanı sıra Suriye krizini önemli
kılan unsurların en belirgin olanı, insanların barınma, eğitim ve istihdam alanlarında yaşadıkları çeşitli
sorunlara sahip olmalarıdır. Resmi rakamlara göre Suriye’de iç savaştan dolayı yüzbinlerce kişi hayatını
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kaybetmiştir. 6 milyona yakın Suriyeli ülke dışına göç etmek durumda kalmış, 7 milyona yakını evlerini terk
ederek ülke içinde diğer başka güvenli bölgelere göç etmiştir.
Suriyeli göçmenlerin %76’dan fazlasını çocuk ve kadınlar oluşturmaktadır. Bunların büyük bir
çoğunluğu ise kampların dışında ağır şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu nedenlerden
dolayı Suriyeli göçmenlerin sorunları göz ardı edilemeyecek derecede ciddi boyutlardadır. Bu sorun her
vicdan sahibi insan ve ülke için bir insanlık görevi olarak görülmektedir. Bu soruna kayıtsız kalmak hem
Suriyeliler için hem de dünya devletleri için gelecekte daha büyük sorun ve felaketlerin nedeni olabilecektir.
Türkiye devleti ve milletiyle bu alanda ciddi gayret göstermekte ve birçok konuda da adım adım
ilerlemektedir. Bütün Suriyelilere devlet hastaneleri, sağlık ocağı ve polikliniklerde ücretsiz sağlık hizmeti
verilmektedir. Yine temel eğitim ücretsiz olduğu gibi, ailelerden maddi durumu uygun olmayanların
çocuklarının eğitim alabilmeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayrıca maddi
destekler verilmektedir. Diğer taraftan yükseköğretim ve mesleki eğitim almak isteyen gençlere de eğitim
bursu verilmektedir.
Açıkça görüldüğü gibi Türkiye’de devlet, elindeki imkânları Suriyelilerin özellikle sağlık ve eğitim
alanlarında rahat edebilmeleri için kullanmaktadır. Diğer taraftan barınma ve istihdam konularında bazı
sorunlar yaşanıyor olabilir. Bu konulardaki sorunların da çözümü için ulusal ve uluslararası gayret ve çabalar
devam etmektedir.
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Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ543; Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU544
ENDÜSTRİ 4.0 ve TOPLUMSAL SINIFLARIN DEĞİŞİM SÜRECİNDE
SENDİKALAR
INDUSTRY 4.0 AND IN THE CHANGE PROCESS OF SOCIAL CLASSES THE UNIONS

ÖZ
Gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’ de de özellikle 80’li yıllardan sonra yaşanan
küreselleşme süreci ve bilişim teknolojilerinin kullanımı sonucunda istihdamın yapısı ve kullanımı üzerinde
görülebilir değişimler ortaya çıkmıştır. Gelişmiş Dünya ülkeleri ve Türkiye ‘de çalışma ilişkileri ve ekonomi
alanında etkili olmaya başlayan Endüstri 4.0 ile birlikte iş hayatına robotların ve yeni teknolojilerin devreye
girmesiyle niteliksiz işgücü yerini, bilgi düzeyi yüksek, eğitilmiş işgücüne bırakmaktadır. İstihdamın
yapısındaki bu değişim, çalışma şartlarının değişmesiyle daha da belirgin hale gelmiştir. Fiziksel göç
gerektiren alanlarda istihdam azalırken, teknoloji kullanımı gibi daha nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulan ve
sendikaya üye olmayı kısmen az hisseden hizmet sektöründeki istihdam artışı ve yeni çalışma şekilleri (esnek
/ kısmi zamanlı çalışma gibi) sendikalaşma oranının azalmasına neden olmuştur.
Yaşanan bu değişimler, Dünya’da ve Türkiye’deki sendikal yapılarda köklü bir değişiklik yapılmasını
zorunlu hale getirmiştir. Klasik sendikal anlayış ve yapılanmaların günümüz işgörenlerin beklentilerine cevap
vermede yetersiz kaldıkları görülmektedir. Bu çalışmamızda Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan yapısal ve
teknolojik gelişmeler ile çalışma hayatındaki değişmeler neticesinde yeni sendikal yapının ne tür önlemler
alması gerektiği yönünde bazı fikirler ve öneriler ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: İşçi Sendikaları, Endüstri 4.0, Sendikal Örgütlenme, İstihdam.

ABSTRACT
As in the developed world countries, Turkey in particular came out of the globalization process is
taking place 80 years after the structure of employment and information technology and use of the results can
be viewed on the use changes. Advanced World countries and Turkey's labor relations and economics in his
career with starting Industry 4.0 to be effective robots and unskilled labor replaced by the introduction of new
technologies, knowledge is high, leaving the trained workforce. This change in the structure of employment
has become more pronounced with the change in working conditions. While employment decreased in areas
requiring physical migration, employment growth and new forms of work (such as flexible / part-time work)
in the service sector, where more qualified workforce such as technology use was needed and partially felt
less than union members, led to a decrease in the rate of unionization.
These shifts are in union structures in the world and Turkey has made it necessary to make a radical
change. It is seen that classical trade union understanding and structuring are insufficient to meet the
expectations of today's employees. In this study we will try to put forward some ideas and proposals to change
the world and in working life as a result of structural and technological developments in Turkey's new trade
union structures, what kind of measures should take.
Keywords: Trade Unions, Industry 4.0, Trade Union Organization, Employment.
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GİRİŞ
Sendikalar, 1800 lü yılların ortalarından itibaren işçilerin menfaatlerinin korunması ve çalışma
şartlarının geliştirilmesi amacıyla işçilerin toplu olarak kurdukları birliklerdir. Bu işçi birlikleri ilk zamanlar
sermaye sahipleri ve devlet tarafından pek benimsenmediğinden zaman zaman kapatılmaya çalışılmıştır. Bir
çok kere de kapatılmışlardır. Anti demokratik sistemleri olduğu ülkelerde sendika ve işçi birliklikleri ya
kurulmamakta yada kurulduktan kısa süre sonra kapatılmaktadırlar. Ancak demokratik bir yönetime sahip
ülkelerde daha fazla hayatta kalma imkânı bulmuşlardır. Türkiye’de ise ancak 1940’lar’ın ortalarında iş
piyasalarında hayat bulan sendikalar ancak, 1960 yılından sonra faaliyetlerine başlamışlardır.
20. Yüzyılda dünya’nın gelişmiş kıtaları olan Avrupa ve Amerika ülkelerinde işçilerin hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmek üzere kurulan sendikalar kısa zamanda toplumun büyük kesimleri
tarafından benimsenmiş ve ileriki yıllarda siyasi partiler kurmuş ve hatta iktidar bile olmuşlardır. Ancak
Türkiye’de ise sendikalar daha ziyade siyasi partilerin öncülüğünde siyasi kaygı ve ideolojik temeller üzerine
kurulmuşlardır. Bu nedenle de Türkiye’de sendikalar toplumu ve işçileri kucaklayıcı değil de ayrıştıran bir
yapı şeklinde gelişmiştir. Bu nedenlerden dolayı sendikalar Türkiye’de hep ideolojik birer sivil toplum
kuruluşu olarak algılanmışlardır (Özkiraz, A. & Talu, N.,2008: 120-122).
Sendikacılık ülkelerin ekonomik yapılar ve üretim teknolojilerindeki değişimlerle direkt bir etkileşim
içindedir. Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, satış ve pazarlama tekniklerindeki gelişmeler,
çalışma hayatının en önemli taraflarından biri olan işçi sendikalarının örgütlenme gücünü ve üye kaydetme ve
dolayısı ile temsil etmedeki etkilerini zayıflatmıştır. Dünya çapında yaşanan Küreselleşme neticesinde
meydana geldiğini düşündüğümüz sosyal krizler sendikaları da olumsuz şekilde etkilemiştir. (Taş,2012:62).
Baştan itibaren Türkiye’de sendikalar, istenen şekilde gelişip kurumsallaşamadıkları için,
küreselleşme bilişim ve teknolojik gelişmeler sürecinde de, iş ve çalışma hayatındaki etkinlik alanlarını
oldukça hızlı bir şekilde kaybettikleri gözlemlenmektedir. Bu ve benzeri nedenlereden dolayı, son yıllarda
önemli ölçüde üye kaybına uğramışlardır (Taş,2011:63).
1.ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR, NE ZAMAN BAŞLADI
Tarihte birinci sanayi devrimi ve süreci 18. yy’ın ikinci yarısınıda başlamış ve 19. yy boyunca mekanik
olarak çalışan üretim şeklinde devam etmiştir. 1970 lerden sonra elektriğin bulunarak sanayide ve fabrikalarda
kullanılması, toylarist sistemle iş bölümü ve seri üretime geçilmesi ile ikinci sanayi devrimi süreci başlamıştır.
1970'lerde geliştirilen yeni elektronik ve bilgi teknolojilerinin üretim süreçleri otomasyonunda
kullanılması
“dijital devrim” olarak da adlandırılan bu süreç, üçüncü sanayi devrimi olarak
adlandırılmaktadır. (Hermann vd., 2016: 39). 2010 lu yılların başından itibaren, Endüstri 4.0'ın temel teknik
altyapısı, internet teknolojilerinin sektöre girmesiyle oluşmuştur. Bu yeni üretim süreci günümüz dünyasında
gelişmeye ve ülkelerin ekonomi ve sanayisini etkilemeye devam etmektedir. (Taş, 2019:48).
21.yüzyılda iletişim, bilgisayar ve internet teknolojilerinin entegre edilerek uyumlu bir şekilde
kullanılarak geliştirlmesi 4. Sanayi devriminin en temel özelliklerini oluşturmaktadır. Bu dönemde insanların
fiziki ve kas gücünden ziyade eğitimli ve nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç artacaktır. Çünkü artık makinelerin
hem kendilerini ve hem de üretim süreçlerini tek başlarına yönetmeleri beklenmektedir. ‘Nesnelerin İnterneti’
diye isimlendirilen yeni üretim ve bulut sistemleri yaygınlaşarak, akıllı makineler hayatımızda yer edinecektir
(Taş,2018:1823).
1.1. Dördüncü Sanayi Devrimi’ nin (Endüstri 4.0) Esasları
Nesnelerin İnterneti: Nesnelerin interneti iletişim aracı olarak kullanarak birbirleriyle iletişim
kurabilme ve yapılması gereken işleri aralarında yönetebilmeyi sağlayan yeni bir yöntemdir. Bu şekilde
insanların destek ve yardımıyla yapılan birçok iş ve işlemi bu sistem sayesine nesneler kendi aralarında
kullanacakları internet diliyle yapabilmektedirler. Bu yeni sistem yardımıyla üretim süreci kolaylaşarak,
sipariş ve tedarik zinciri daha akıllı ve kolay hale gelmektedir. Enerji, altyapı ve çalışanların maliyetleri
azalarak, gelir ve kar düzeyleri artacaktır. (http://www. endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk).
Siber-Fiziksel Sistemler: Siber alan ile fizik ve fiziksel dünyayı internet ile buluşturan ve bağlayan
sistemlere siber-fiziksel sistemler (CPS-Cyber-Phsical System) adı verilmektedir. Sensürlerle desteklenmiş
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bu sistemler fiziksel dünyadaki hareketleri internet hizmetleriyle toplamakta ve nesnelerin etkileşimini
sağlamaktadır (Taş, 2019: 48).
Bir diğer şekliyle gözlemleme, koordinasyon ve kontrol gibi üretim süreçlerindeki temel kuraların,
hesaplama ve iletişim beraberliğinden oluşan karma teknoloji tarafından yönetilen bir sistemdir (Ege Bölgesi
Sanayi Odası , 2015).
Bu açıklama ve bilgilerden de anlaşılacağı gibi Endüstri 4.0 la birlikte, maliyetler düşerek, işletmelerin
karlılık oranlarının artması beklenmektedir. Bu durum özellikle işletmeler için çok önemli bir avantaj
sağlamaktadır. Diğer taraftan bu elde edilen kar ve kazançla birlikte işletmelerde çalışan kas gücüne dayalı
işçilere olan ihtiyacın azalması ve bilgiye dayalı insan kaynağına ihtiyaç artması beklenmektedir.
2.SENDİKACILIĞIN KISA TARİHİ
Sanayi Devrimi 18. yy. ’ın ikinci yarısında İngiltere’de doğmuş ve oradan Batı Avrupa ülkelerine
yayılmıştır. Sanayi Devrimi aslında makinenin ve onunla birlikte buharın büyük fabrikalar da kullanılması ile
sanayi ve fabrika üretim modelinin doğuşu olayıdır. Çağdaş sanayi tekniği 18. yy. ’ın ikinci yarısından
başlayarak şaşırtıcı bir hızla gelişmiş ve bu gelişme büyük ve derin toplumsal gelişim ve değişimlere yol
açmıştır. Bunun neticesinde yeni ve çok büyük bir isçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Kırsal kesimden Kentlere göç
yoluyla insan akışı olmuştur. Uzun bir süre erkek, kadın ve çocuk isçiler ağır ve yıpratıcı çalımsa şartlarıyla
karsı karsıya kalmıştır (Taş, 2012:63).
2.1. Dünya’da Sendikaların Gelişimi
18. yüzyılın sonunda ilk defa İngiltere’ nin fabrikalarında buharın kullanılması, dokuma tezgâhlarının
ve benzeri mekanik makinelerin yapılması, üretimi ve verimliliği artırırken, büyük fabrikaların kurulmasınıda
beraberinde getirdi. Çok sayıda işçi, tarımdan ve kendi bireysel işinden koparak fabrikalarda çalışmaya başladı
ve böylece Kapitalizm denilen yeni bir durum ortaya çıktı. Bunun neticesinde toplum, kapital sahipleri
(kapitalistler) ve el emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan işçiler olarak iki sınıfa bölündü.
Kapitalistler, daha çok kazanmak ve karlarına kar katmak için, işçileri mümkün olduğu kadar düşük,
ücretle çalıştırmak istiyorlardı (Taş, 2012: 64).
Bir çok emekçi iş arıyor ve iş bulmak ise bu dönemde kolay olmuyordu. Durumu iyi değerlendiren iş
sahipleri ücretleri çok düşük seviyelerde tutuyorlardı. Bu duruma itiraz eden işçileri çıkarıp yerlerine sesi daha
az çıkan ve itiraz etmeyenleri alıyorlardı. Duruma itiraz eden bazı işçi grupları istediklerini alamayınca,
yaşadıkları sefalete ve makineyle özdeşleşen kapitalist düzene karşı isyan ederek sınıfsal tepki ve
öfkelerini makineleri kırarak ve parçalayarak gösterdiler. Adına “Ludizm” denilen ve Makine
Kırıcıları anlamına gelen bu durum, tarihte bilinen ilk işçi hareketi olarak kayıtlara geçmiştir (Işıklı,
2003:17).
Bir taraftan kapitalizm bütün yanlışları ile gelişiyor ve daha çok fabrika kuruluyordu. Diğer
taraftanda işçiler haklarını savunabilmek için başka bir otorite ve yol bulamayınca aralarında birlikler
kurmaya başladılar. Bu nedenle önceleri dayanışma dernekleri ve yardım sandıkları kurmaya
başladılar. Bu şekilde ilk Sendikalarını da İngiltere’de kurmuşlardır. Sanayi Devriminin beşiği olan
İngiltere, aynı zamanda sendikal hareketin geliştiği ilk coğrafya oldu. (Yücel, 1980: 96)
2.2.1990’dan Günümüze, Sendikacılıkta Yaşanan Güç Kayıpları Özerine Bir Değerlendirme
Kapitalizm özellkle küreselleşme ve uluslararası şirketlerin oluşumu ile yeniden yapılandığı ve işçi
sınıfına yoğun saldırılar gerçekleştirdiği günümüzde, uluslararası sendikal hareket ciddi bir kriz yaşamaktadır.
Sendikaların geleneksel refleksleriyle bu krizi aşması mümkün değildir. Sendikalar yeni duruma uygun yeni
stratejiler geliştirmek zorundadır. Bu yeni dünyadaki ekonomik gelişmeler 21. yüzyılın farklı ve yeni sendikal
oluşumlarını ortaya çıkaracaktır. 19. ve 20. yy. larda işçi hareketleri birçok tarihi olayların sebep ve sonucu
olmuştur. Görüldüğü kadarıyla 21. yy. sendikacılığı 20. yy. sendikacılığından daha farklı olacaktır
Günümüz ve sonrasında işçileri hızlı bir şekilde değişip gelişebilmektedir. Endüsrti 4.0 ve daha
sonra olması muhtenmel 5. Sanayi ve teknoloji ötesi devirlerinde, işgörenlerin büyük bir kısmının daha
eğitimli, donanımlı, yüksek bilgi ve teknolojik vasıflarla donatılmış nitelikli bir konumda olacaklardır.
Bu durumda işgörenlerin büyük bir kısmı, günümüz klasik sendikalar yerine daha farklı birlikler ve
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organizasyonlar içinde olmaları beklenmektedir. Günümüzde vasıfsız olan işçi, yarının işvereni ya da
işletme yöneticisi olabilmektedir. Bu yeni durum ve şartlar bugünkü teknoloji, iletişim, bilişim ve
eğitim sisteminin gelişmesi ve yayılması ile mümkün olmaktadır. Dolayısı ile bugünkü şartları iyi
okuyup değerlendirebilen sendikalar gelecekte var olabilecekdir.
3.GELECEĞİN SENDİKALARI NASIL OLMALI
Buraya kadar yapılan analiz ve incelemelerde de anlaşılacağı üzere, bundan sonraki süreçte,
sendikaların bilinen klasik sınıfsal, ve siyasi nedenlerle 1970 li yıllardaki etkili ve güçlü hallerine gelmeleri
mümkün görünmemektedir. Sendikaların sahip oldukları mevcut üye sayılarını korumak için, işçi hakları ile
birlikte bulundukları toplumun ekonomik ve sosyal hayat düzeyleri ve ülkenin reel şartlarını dikkate almaları
ile mümkün olabileceği düşünülmektedir (Yorgun, 2007: 152). Yaşanan bu değişim ve gelişmeler, toplu ve
ortak çıkarları ifade etme ve savunma durumunda olan sendikalar için temsil sorunlarına neden olmaktadır.
Bu sorunların çözümü için devlet, işveren ve işçi kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Ancak tarafları
harekete geçirebilmek için önemli bir toplumsal güç olan sendikaların, bir an önce yapısal değişime gitmeleri
gerekmektedir. Sendikalar, mevcut üyelerini koruyup ve yeni üyeler kazanabilmek için örgütsel yapılarını,
benimsedikleri politikalar ve faaliyet alanlarını yeniden gözden geçirmelidirler (Taş, 2012: 77).
Yeni sendikalar; İşçinin taleplerini tahmin eden ve işyerinin hızlı değişimine ayak uydurmasını bilen,
ademi merkeziyetçi, örgütlenmeye dayalı, sosyal diyalogu (sendika-sermaye-devlet) esas alan, çeşitlenen
bireysel talepleri karşılayacak şekilde örgütlenmiş olmalıdırlar. Ayrıca verimlilik ve üretim kalitesine önem
veren, bütün çalışanlarla birlkte kadın ve genç çalışanlara yönelik politikaları olan, işyeri ağırlıklı bir yeni
modele geçmelidirler (Yorgun,2007:152). Günümüzde “Yeni Nesil Sendikacılığın” hedef ve ilgi
alanlarında sadece işçi ve aileleri ile sınırlı kalmayıp, mümkünse toplumun tüm kesimlerinin
sorunlarınıda kapsayacak şekilde programlarını belirlemeleri gerekmektedir. (Kavlak, 2012: 252).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Sanayi ve teknoloji 18. yy.ın ikinci yarısından başlayarak hızla gelişmiş ve bu gelişme büyük ve
derin toplumsal değişim ve gelişmelere neden olmuştur. Buharlı makinelerin sanayide kullanılması ile
birlikte yeni teknoloji toplumsal gelişme ve değişmeler, önceki dönemden farklı olarak, geniş bir işçi
sınıfını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca kentlerin nüfusu hızla artmış, insanlık onuruna yakışmayan çalışma
şartları, tüm işçi kesimlerini ağır çalışma durumlarıyla karşı karşıya bırakarak, düşük ücret ile birlikte
sömürü düzeninin kurulmasına sebep olmuştur.
Makineleşmenin artması ve yeni buluşlar nedeni ile eskimeden hızla yenilenmesi zorunluluğu,
sermayeye olan ihtiyacı arttırmış ve sermayenin gücüne güç katmıştır. Bunun neticesinde emeğin
sermaye tarafından sömürülmesi neticesini doğurmuştur. Bu durumun doğal sonucu olarak tepkilere
neden olmuş, işçiler bilinçlendikçe haksızlıkları önlemek, menfaatlerini koruyup geliştirebilmek için
örgütlenmeyi öğrenmişler.
Birçok zorlu mücadelelerden sonra bu örgütlenme hakkını
kazanabilmişlerdir..
Günümüzde gelişen teknoloji, bilişim ve iletişim çağında özellikle Endüstri 4.0 diye isimlendirilen
yüksek teknolojinin hakim olduğu bir dönemde eğitim düzeyi düşük, vasıfsız, fiziksel ve kas gücüne dayalı
insan istihdamının azalacağı hatta biteceği düşünülmektedir. Bu tür iş ve hizmetlerde insan yerine büyük bir
kısmında makine ve robotların kullanılaması beklenmektedir. Bu ve bezeri nedenlerden dolayı klasik
sendikacılığa olan ihtiyacın azalacağı düşünülmektedir.
Gelişen toplumlarda eğitim düzeyi artmakta ve vasıfsız işçi oranı da azalmaktadır. İşinde uzman, ne
yaptığını bilen işgörenlerin iş sözleşmelerini kendi belirleyeceği şartlar altında yapma talebi nedeniyle,
sendikaların uzun süren görüşmeler sonunda yapacakları toplu iş sözleşmelerine sıcak bakmamaktadırlar.
Sendikalar yukarıda belirtilen toplumdaki değişimleri ve çalışma ilişkilerini anlayıp doğru bir şekilde
okuyarak yeni duruma uygun stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Günümüzde ve Gelecekteki sendikalar
esnek çalışma modelleri, küreselleşme, ve gelişen teknolojiye göre ortaya çıkan yeni gelişmelere uygun
çözümler üretebilen potansiyele sahip olmalıdırlar.
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(67)
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU545; Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ546
VERGİ REKABETİ ve TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
TAX EFFECTS OF COMPETITION and TURKEY

ÖZ
1980’den sonra dünya ekonomisinde özellikle küreselleşmenin etkilerinin ülkeler arasında ekonomik
bütünleşmeyi arttırıcı politikaları uygulamasıyla beraber üretim faktörleri; emek, sermaye, işgücü
faktörlerinin mobilitesi artmış ve ekonomik sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Yeni ortamda rekabet
içerisinde olan ülkeler hareket özgürlüğüne sahip olmakta ülkeler arasında sermayeyi kendi ülkelerine
çekebilmek için girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçları da ortaya
çıkarmaktadır. Rekabette kullanılan araçlar benzerlik gösterse bile rekabet etkileri ülkeden ülkeye farklılık
gösterir. Günümüzde yerli ve yabancı yatırımcılara vergisel anlamda sağlanan teşvikler neticesinde doğrudan
yabancı sermaye çekebilen ülkeler vergi rekabetinden fayda sağlarken bunu başaramayan ülkeler zarar
görmektedirler.
Bu çalışmada; Vergi Rekabeti kavramı ve kapsamı ile ilgili bilgiler verilerek, vergi rekabetinin türleri
ve etkileri üzerinde durulacak ve vergi rekabetinde gelişen teoriler, kullanılan araçlar ifade edilerek,
Türkiye’de vergi rekabetinin durumu ve yabancı sermayenin yatırım yapma kararları üzerinde ne ölçüde etkili
olduğu konusu üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler:Vergi,Vergi Rekabeti,Serbest Bölgeler.

ABSTRACT
After 1980, in the world economy, especially the effects of globalization, economic integration between
countries with the implementation of policies to increase production factors; The mobility of labor, capital
and labor factors has increased and economic boundaries have begun to disappear. The countries competing
in the new environment have the freedom of movement and they are taking initiatives to attract capital among
their countries. This creates positive as well as negative consequences. Even if the tools used in competition
are similar, the effects of competition vary from country to country. Today, as a result of tax incentives
provided to domestic and foreign investors, countries that can directly attract foreign capital benefit from the
tax competition, while countries that fail to do so suffer.
In this study; giving information on the concept and scope of tax competition, tax will focus on the
types and effects of competition and tax evolving theories of competition, expressed tools used, the tax
competition in the Turkey situation and on the decision to invest in foreign capital on the issue of the extent
to which effective evaluation will be made.
Keywords: Tax, Tax Competition, Free Zones.
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1.GİRİŞ
Küreselleşme ile birlikte ülkelerin biraraya gelerek oluşturdukları güç birliği, vergileme konusunda da
haklarının ve kapasitelerinin artması noktasında önemli etkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu süreç
içerisinde vergiler önemli bir rekabet aracı olarak ülkelerarasında kullanılmaya başlanmıştır. Ülkelerine
yabancı sermaye getirmek isteyen ülkeler vergi oranı, tarife yapısı, vergi matrahı ve vergi yükünde
düzenlemeler yaparak vergileri bir teşvik vasıtası olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. Bu vesileyle ülkelerdeki
vergi yapısı önemli dönüşümler içerisine girmiştir. Gelir vergisi oranlarının düşürülmesi ve vergiye dayalı
teşviklerin artması vergi yapısındaki dönüşümler olarak gerçekleşmektedir.
Vergi Rekabeti, ülkelerin ekonomik ve finansal bütünleşmeler neticesinde yabancı şirketler ve yabancı
sermayeyi kendi piyasalarında yatırım yapmalarını sağlayabilmek amacıyla vergisel açıdan teşvik unsurlarını
kullanma çabası olarak nitelendirilebilir. Küreselleşme neticesinde mobilitesi artan yabancı sermayeyi
(portföy ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları)kendi ülkelerine getirebilen ülkeler yararlı vergi rekabeti
şeklinde bu durumdan fayda sağlarken bu rekabete direnemeyen ülkeler haksız vergi rekabetine muhatap
olmaktadırlar.
Küresel ölçekte ortaya çıkan vergi rekabeti, üretim faktörlerinden sermaye başta olmak üzere
ülkelerarasında meydana gelen ticari hareketliliğin neticesinde ortaya çıkmaktadır. Küresel vergi rekabeti
ülkelerin menfaatleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi durumunda yararlı ve zararlı olarak görülebilecek
iki yönünün olduğu düşünülebilir.
Gelişmekte olan ülkeler, vergi kapasitelerini ve sermaye ihtiyaçlarını arttıracak hem bir vergi politikası
uygulamak istemektedirler. Gelişmiş ülkelerde ise, hem ülkedeki sermayenin yurt dışına çıkmasını önlemek
hem de vergi gelirlerinin azalmasını önlemek gibi bir amaç söz konusudur. Bu nedenle de vergi rekabetine
karşı oldukları söylenebilir.
Ülkelerin yabancı sermayeyi çekmek istemeleri özellikle vergisel teşvikler kapsamında ele
alınmaktadır. Ancak vergisel teşvikler ve avantajlar, planlarını uzun vadeli olarak yapan yabancı yatırımcılar
için yeterli olmamakta, yabancı yatırımcılar aynı zamanda yatırım yapacakları ülkeyi siyasal, hukuksal ve
bürokratik işlemler açısından da değerlendirmektedirler.
Yabancı yatırımcılar yatırım yapacakları ülkenin hem güvenlik açısından hem maliyet avantajları
açısından hem de karlılık bakımından cazip olmasını beklemektedirler. Ayrıca ülkelerin uluslararası alanda
yapılan olumsuz propagandalardan olumsuz olarak etkilenmesi ve yersiz ve haksız bir şekilde imajı
zedelenebilmektedir. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirilecek olursa, Türkiye vergisel avantajlar bakımından
uluslararası endekslere göre cazip ülkeler içerinde yer almasına rağmen dünya ülkeleri içerisinde yatırım
yapılabilir ülke olarak arzu edilen seviyeye ulaşamamakta ve yeterli seviyede yabancı yatırım alamamaktadır.
2.VERGİ REKABETİ KAVRAMI ve KAPSAMI
Vergi Rekabeti kavramı küreselleşme ile gündemimize giren en önemli vergisel kavramlardan biridir.
Ülkelerin kendi ulusal ekonomilerini geliştirmek ve toplumsal refahı arttırmak amacıyla vergi sistemlerinde
yaptıkları düzenlemeler neticesinde yabancı sermaye çekme amacına yönelik ulusal ve uluslarası ölçekte
vergisel avantajlar sağlama faaliyetidir.
Finansal ve ticari liberalizasyon nitelikli işgücü ve mobil haldeki sermayenin dünya çapındaki
akışkanlığının artmasına neden olmuştur. Bazı ülkelerin lehine, bazılarının ise aleyhine gelişme gösteren bu
durumlar rekabetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sermaye yetersizliği içerisinde olan ülkeler birtakım
vergisel ayrıcalık uygulayarak ekonomilerini canlandırmak istemektedirler. Bu amaçla ülkeler vergi indirimi
yapmaktadırlar. (Engin, 2002:16).
Vergi rekabeti ile aynı anlamlara gelen çeşitli kavramlar bulunmaktadır. Bunlar; vergi dopingi ve vergi
arbitrajı kavramlarıdır. Vergi dopingi bir ülkenin vergi oranlarının normal bir düzeyin altına
düşmesidir.(Eyüpgiller,2002:94-98). Vergi arbitrajı, herhangi bir riske girmeksizin vergi kanunlarındaki
boşluklardan yararlanma yoluyla risksiz vergi avantajı sağlamak olarak tanımlanabilirken, aynı zamanda vergi
arbitrajı ile farklı vergi türleri veya farklı vergi oranlarından yararlanarak vergi avantajı elde etmek
amaçlanmaktadır.(Taşkın,2010:80)Vergi arbitrajı, vergisel düzenlemelerin mikro ekonomik boyutuna, vergi
rekabeti ise makroekonomik boyutunu ele alır. Vergi rekabetine ilişkin literatürün vergi rekabeti kavramı ile
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ilgili olarak olumlu olumsuz etkileri üzerine yoğunlaşmasından kaynaklanıyor. Vergi rekabeti olgusu, vergi
konusunda farklı uygulamaları içermektedir. Bu uygulamalar;
Vergi oranına ilişkin uygulamalar; Yabancı yatırımcıların elde etmiş oldukları gelirlerine uygulanan
gelir ve kurumlar vergisi oranlarının düşüş tutulması veya vergiden muaf olması
Vergi matrahına ilişkin uygulamalar; Elde edilen karların yurtdışına çıkarılması esnasında vergi
kesintisi yapılmaması özel yatırım indirimi ve teşviklerin uygulanması
Vergi mükelleflerine ilişkin uygulamalar; Yabancı yatırımcılara sınırlı veya sınırsız sürelerle vergi
tatili sağlanması.
Belirtilen ayrıcalıklı düzenlemeler sadece gelir vergisi ve kurumlar vergisine bağlı vergisel
mükellefiyetlere ilişkindir. Ancak, diğer üretim faktörlerinin de teorik olarak da olsa ayrıcalık koşulu
kazanması mümkündür. Emek faktörünün sınırlı ölçüde de olsa çok nitelikli emeğin görece ayrıcalık
kazandığı söylenebilir. Bu nedenle nitelikli emeği ülkeye çekmeye yönelik vergisel düzenlemelerin vergi
rekabeti kapsamında değerlendirilir. AB gibi ekonomik bütünleşmelerde uzun dönemde emeğin serbest
dolaşımı bulunmaktadır. Bu nedenle tüm üretim faktörlerini kendi ulusal piyasalarına çekmeleri de rekabet
olarak değerlendirilmelidir. Farklı vergi rekabeti uygulama alanları yalnız vergilerle değil vergi benzeri
yükümlülük olarak nitelendirilecek tüm mali yüklere yönelik olarak karşımıza çıkabilecektir. Mali yük
olanlar; SGK primleri ile vergilere ek olarak fon ve benzeri adlar, KİT faktör gelirleri, senyoraj gelirleri ve
bağışlar da bu yükümlülükleri içine girebilecektir..
3.VERGİ REKABETİNİN TÜRLERİ ve ETKİLERİ
Vergi rekabeti yatay (uluslararası vergi rekabeti) ve dikey (yerel vergi rekabeti) konum olarak iki
bölümden oluşmaktadır.
1.Yatay Vergi Rekabeti
Benzer özelliklere haiz olan iki veya daha fazla sayıdaki yerel idarenin veya bağımsız ülkelerin
hareketli durumdaki vergi kaynağından vergi almaları ya da birinin aldığı verginin, diğerinin vergi gelirini
etkilemesidir. Uluslararası vergi rekabeti olarak da bilinir. Örneğin; ülkemizin diğer ülkelerle rekabet
içerisinde olması. Türkiye, Fransa, Yunanistan ve İran.
2.Dikey Vergi Rekabeti
Farklı yönetim kademeleri arasındaki vergi rekabetidir. Sermaye ve diğer üretim faktörlerinin
bölgelerarası hareketliliğine değil de merkezi idarelerin ve yerel idarelerin aynı vergi kaynağından ayrı ayrı
vergi almak istemeleridir. (Ferhatoğlu, 2006:1) Yerel vergi rekabeti olarak bilinir. Yani federal devlet ile
federe devlet arasındaki vergi rekabetidir.ABD, Avusturalya, Almanya gibi ülkeleri ilgilendiren
rekabettir.Rekabet kazanana avantaj sağlarken kaybedene dezavantaj sağlar.
Vergi rekabeti, ülke ekonomileri üzerinde ciddi ekonomik etkilere sahiptir. Bu etkiler vergi rekabetine
konu olan bazı ülkeler için yararlı, bazıları içinde zararlıdır.
Yararlı Vergi Rekabeti
Vergilendirme yetkisi kullanılarak alınan kararlar ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkiler sağlayarak
diğer ülkeleri de teşvik ederek canlanmalarına vesile oluyorsa ve canlandırıyorsa arzu edilen bir yararlı vergi
rekabeti durumu oluşacaktır(Arıkan ve Akdeniz, 2005: 291).
Yararlı vergi rekabeti daha düşük vergileme sağlayarak sermaye birikimini teşvik eder. Tasarruf
üzerinde olumlu etkisi vardır. Böylelikle yatırım, istihdam ve yüksek refah sağlar. Vergi oranının düşmesiyle
vergi gelirlerinin artacağını savunur. (Arıkan, Vergi Dünyası, 2009:47)Yararlı vergi rekabetinin diğer
faydaları şu şekildedir.
Mali disiplin kazanılmasında katkı sağlar.
Rekabet ülkelerde israf ve savurganlığı azaltır.
Alt yapı yatırımlarını arttırır.
Büyümeye teşvik eder.
Nitelikli işgücü sermaye açısından ülkeyi cazip hale getirir.
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Ulusal tasarrufları arttırır.
Ulusal yatırımcılara yabancı yatırımcıların entegrasyonunu teşvik ediyorsa veya aralarındaki yapıcı
rekabeti arttırır
Vergi tabanının gelişmesine katkıda bulunur.
Vergi yükünü mobil olmayan üretim faktörleri –niteliksiz işgücü ve toprak- üzerine kaydırır.
Vergileme maliyetini arttırmıyorsa ekonomik faaliyetleri ve dolayısıyla büyüme ve kalkınmayı teşvik
eder.,
Daha etkin kamu hizmeti sunulmasına yardımcı olur.
İstihdam seviyesini yükseltir. (Öncel ve Öncel, 2004:7)
Zararlı Vergi Rekabeti
Bir ülkede uygulanan vergi politikaları başka ülkelerin vergi sistemini olumsuz yönde etkileyerekvergi
matrahında düşüşlere neden oluyorsa bu durumda zararlı vergi rekabeti sözkonusudur..Etik olmayan vergi
rekabeti de denir. (Arıkan ve Akdeniz,2005:291-292)
Zarar verici vergi rekabeti ülkeler arasındaki yatırım ve ticaret kararları üzerinde saptırıcı etkiler
yaratarak kaynak dağılımını ve kullanımını bozar. Özellikle belli kuruluşlara sağlanan vergi istisnaları hem
yatırım yeri hem de yatırımın yapılacağı sektörler açısından saptırıcı etkiler yaratır. Vergi istisnalarının yoğun
olarak uygulandığı vergi cennetlerinin kaynak dağılımında bozucu etken olduğu bilinmektedir.(Oktayer,:75)
Küreselleşmeyle beraber vergi sistemlerinin gelir tabanlı yapıdan tüketim tabanlı yapıya dönüşmesi
yani tüketime uygulanan vergi oranlarının artırılması, gelir dağılımındaki adaletsizliği arttıracaktır. Vergi
oranlarının artmasıyla düşük gelir gruplarında yer alan bireylerin tüketime daha fazla gelir ayırmak zorunda
olmaları gelir adaletsizliğini derinleştirecektir.(Günaydın,2003:267)
4.VERGİ REKABETİNDE KULLANILAN ARAÇLAR
Vergi rekabetinde beklenen sonucun ortaya çıkması için farklı yöntemler bulunmaktadır. Vergi
yükünün karşılaştırmalı olarak hafifletilmesi amacıyla kullanılan vergi oranları indirimi, vergi tatili
uygulamaları, bazı vergilerin tamamen yürürlükten kaldırılması, azalan bakiyeler usulünde(hızlandırılmış)
amortisman uygulamaları, her türden yatırım teşvikleri, AR-GE, KDV desteği ve istisnalar en çok tercih edilen
yöntemdir. Vergi matrahının daraltılmasında kullanılan ayrıcalık vergi rekabetinde kullanılan araçlardan olma
özelliği gösterir. Genellikle vergisel ayrıcalıkların birçoğu belirli bir makro amaç doğrultusunda
gerçekleştirildiğinde vergisel teşvik olarak anılır ve teşvik rekabeti olarak kullanılır.
(Saraç, 2006,:125)
Vergi rekabeti ile ilgili olarak kullanılan teşvik araçları sınıflandırılacak olursa genel amaçlı teşvik
uygulamaları ve özel amaçlı teşvik uygulamaları şeklinde iki grupta ele alınmaktadır:
Genel Amaçlı Teşvikler
Genel amaçlı teşvikler, ülke sınırları içerisinde yerleşmiş olan veya olmayan tüm vergi ödeyicilerinin
elde ettikleri tüm vergilenebilir gelire uygulanan teşvik türüdür. Özellikle gelir ve kurumlar vergisi oranlarında
olmak üzere tüketim ve servet vergilerinde indirim uygulaması ya da kaynaktan kesmede birey ve özel
kurumların kazançlarına bakmadan kaldırılması genel amaçlı teşvik uygulamalarına örnektir. (Pinto,
2003,s.4.).
Özel amaçlı vergi teşvikleri içinde özellikle yatırım için verilen teşvikler, ülkede gelir kaybı ortaya
çıkarır ve yabancı yatırım için büyük finansal fayda sağlarken, yerel yatırımcılar içinden dezavantaj
oluşturduğundan eleştirilmektedir.
Tablo1.Vergi Rekabetinde Kullanılan Teşvik Araçları
1Ayni
Arsa-Arazi Tahsisi
Teşvikler
Bina Temini
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Karşılıksız
Hibeler
Primler
Karşılıklı
Uygun Koşullu Krediler (düşük faiz, uzun vade)
3-Vergi
Gelir ve Kurumlar Vergisi Teşvikleri
Teşvikleri
Düşük Oranlı Gelir ve Kurumlar Vergisi
Vergi Muafiyeti
Zarar Mahsubu
Hızlandırılmış Amortisman
Yatırım İndirimi
Bazı Harcamaların Vergiden Düşülmesi
Vergi Kredisi (finansman fonu)
KDV Teşvikleri
Sermaye Mallarına KDV İstisnası
Gelişmemiş bölgelere ve/veya bazı ürünlere düşük KDV oranı
Gümrük Vergisi Teşvikleri
Makine-teçhizat, hammadde, parça ve yedek parça gibi sermaye
mallarına gümrük muafiyeti
Gümrük Vergisi İadesi
4-Garanti ve
Kredi Garantileri
Kefaletler
Yüksek ticari risk taşıyan projelere kamu kaynaklı risk sermayesi
katılımı
Ekonomik ve ticari riskleri kapsayan ayrıcalıklı kamu sigortası
5Diğer
Altyapı hazırlanması
Teşvikler
Ucuz enerji desteği
Yatırım öncesi hizmetler; finansman kaynakları, yatırım projesi
hazırlama ve yönetme, Pazar araştırması, hammadde ve alt yapı durumu,
üretim prosesi ve pazarlama teknikleri, eğitim, know-how veya kalite
kontrol geliştirme teknikleri ile ilgili yardımlar
Ayrıcalıklı kamusal anlaşmalar
Kaynak: Mustafa Duran, Teşvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye Yatırımları, T.C. Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve İnceleme Dizisi No: 33, 2003,
s.27.
Tablo 1. de görüldüğü gibi ülkelerin uyguladıkları teşvikler; aynı teşvikler, nakdi teşvikler, vergisel
teşvikler, garanti ve kefaletler ve diğer teşvik araçları olarak sınıflandırılmıştır. Teşvik araçları içerisinde daha
çok tercih edilen araç vergi teşvikleridir. Vergi teşvikleri; etki alanları içerisindeki kişiler, uygulama çeşitliği
açısından ve diğer araçlarla oldukça uyumlu ve karma olduğundan en çok tercih edilir.
2Teşvikler

Nakdi

a.Vergi Oranları İndirimleri
Vergi rekabetinde ülkeye hareketli üretim faktörlerini çekmek öncelikli hedef olarak belirlenmesi
durumunda vergi yükünün düşürülerek yatırımların artması ve yatırımların ülkeye girişinin cazip hale
getirilmesi gerekir.. (Saraç, 2006:103)
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Tablo 2: 2008-2018 OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranında Değişiklikler
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Tablo 1: 2008-2018 OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranında Değişiklikler
Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=78166(Çevrimiçi 01.09.2019)
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b.Serbest Bölgeler
Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakta gümrük hattı dışında sayılan ülkede geçerli
olan ticari, mali, iktisadi alanlara ilişkin kanunun uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, ticari faaliyetler
için diğer bölgelere daha geniş teşviklerin tanındığı fiziksel-coğrafi olarak ülkenin diğer bölümlerinden ayrılan
bölgeler olarak tanımlanır. Serbest bölgeler kuruluş hedeflerine göre; serbest ticaret bölgeleri, serbest üretim
bölgeleri, antrepo ve gümrüksüz satış mağazaları olarak sınıflandırılabilir. (Çelik, 1993:190)
Serbest bölgelerin işletilmesinin başlıca nedenleri; ihracata yönelik yatırım ve üretime teşvik etme,
yabancı sermaye girişimini hızlandırmak, ülkeye gelecek malları ucuz temin etmek, istihdamı arttırma ülkeye
ileri teknoloji girişini kolaylaştırmak ve en önemlisi ülkede uluslararası ticareti canlandırmaktır.
(Çavuş,2006:577)
c.Kıyı Bankacılığı
Kıyı bankacılığı, bir ülkede kurulmakla birlikte, yurt dışından toplanan mevduatları, yurt dışında
kullandırarak, faaliyet gösterdikleri devletin kanunlarına tabi olmadan hizmet veren bankalardır. Bu bankaların
faaliyetleri, kuruluşları, denetlenmeleri gibi hususlar, uluslararası şartlara göre belirlenmektedir. Bu lisansa
sahip olan bankalar, lisans aldıkları ülkede ikamet edenlere bir hizmet verememektedirler (Battal, 2003: 72).
Kıyı bankacılığı, uluslararası alanda yabancı sermayenin ülkeye getirilmesi amacıyla oluşturulan
bankalardır. Bu bankalarda genel olarak, döviz kontrolleri, kredi, munzam karşılık oranları özel olarak
belirlenmekte veya oran söz konusu olmamaktadır. İşlemler ülkenin kendi para birimi dışındaki paralarla
yapılmaktadır. Ayrıca, buralarda yapılan işlemler vergiden istisna tutulmaktadır. Bu ayrıcalıklar nedeniyle bu
faaliyeti gerçekleştiren bankalar önemli ayrıcalıklar elde etmektedirler. (Güner, 1995: 10).
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5.VERGİ REKABETİNİN TÜRKİYE’YE ETKİSİ
Gelişmekte olan ülkelerin sermaye birikimi yetersiz olduğundan yabancı sermayeyi ülkelerine
getirerek ekonomilerini canlandırmaya çalışmaktadırlar. Diğer ülkelerle aralarındaki vergi rekabetinde
öncelikli olarak vergi sistemlerinde düzenlemeye gitmektedirler.
Vergi rekabeti kavramı Türkiye bakımından yeni sayılabilecek bir kavramdır. Vergi rekabeti
uluslararası bir kavram olduğundan, Türkiye’nin uluslararası entegrasyonunu 1980-1990’lı yıllarda
tamamlamaya çalışması, Türkiye’nin vergi rekabeti kavramıyla geç tanışmasına neden olmuştur. Türkiye
ekonomisi 1980’li yılların başında “dışa açık ekonomiye geçiş” kararı neticesinde dünya pazarlarına açılma
sürecine girmiştir. Bu dönüşüm 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir. Öncelikle mal piyasalarının diğer
ülkelerle entegrasyonu sağlanmış, ithalata serbestiyet getirilmiştir. Yabancı para birimleri yerli paranın değeri
düşürülerek esnek hale getirilmiş, yatırımcılara sağlanan diğer avantajlar sanayi sektörünün yurt dışı pazarlara
açılmasını sağlamıştır. Yerli pazarların serbestleştirilmesi ile uluslararası finans birimleriyle entegrasyon
gerçekleşmiştir. Türkiye, 1990’lı yıllarda dışa açık bir ekonomi anlayışını benimsemiştir. Vergi rekabeti,
Türkiye’nin gündemine 1980 serbestiyetiyle girmiş,1980’li yılların sonunda finansal anlamda özgürleşme ile
birlikte finansal serbestlik neticesinde ekonomide ve vergisel açıdan yeni düzenlemelerle muhatap
olunmuştur. (Armağan ve İçmen, 2012: 152).
Vergi rekabetinin etkileri ise yasal olarak 2006 yılında Kurumlar Vergisinde değişiklik yapılarak
başlamıştır. OECD tarafından yapılan önerilerin de etkisiyle Türkiye Kurumlar Vergisi Kanununda önemli
değişiklikler yapmış ve vergi oranlarının indirimi, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması ve kontrol edilen
yabancı kurumlarda yapılan değişiklikler ve vergi cennetlerine yapılan sermaye hareketlerinin önüne geçmek
için getirilen tevkifat uygulamaları yeni uygulamalardan bazılarını oluşturmuştur.
Türkiye, uluslararası vergi rekabeti endeksinde 2016’da 35 ülke arasında 10’uncu 2017 ve 2018’de 12.
sıradadır. Bu tablo Türkiye’nin Uluslararası vergi rekabeti açısından istikrarlı ve kötü sayılamayacak bir
durumda olduğunu ve vergisel olarak yabancı yatırımcılar için tercih edilebilir bir pozisyonda olması gerektiği
şeklinde yorumlanabilir.
Grafik 12: Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi 2018

Kaynak:Https://Taxfoundation.Org/Publications/İnternational-Tax-Competitiveness-İndex/
(Çevrimiçi 01.09.2019 Aktaran; Korkmaz,2019:110)
Ancak Türkiye’nin uluslararası alanda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından almış olduğu paya
bakıldığında tek başına vergisel konularda sunulacak vergisel avantaj ve teşviklerin yabancı yatırımcıların
yatırım kararlarının etkilenmesinde yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu duruma örnek olarak,“vergi
cenneti” olarak adlandırılan vergi oranlarının sıfır olduğu ülkelere yabancı sermayenin giriş sıralamasında bu
ülkelerin en üst sıralarda kendilerine yer bulamamalarını gösterebiliriz.
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SONUÇ
Mal hizmet ticareti ile sermayenin önündeki engellerin kaldırılması küreselleşmenin gerek
yatırımcıları gerekse ulusal devletleri önemli derece de etkilemiştir. Rekabetin etkileri; sosyal, ekonomik,
coğrafi, hukuki, siyasal ve gelişmişlik düzeyi her ülkede bölgelerde farklılık gösterdiğinden dolayı her ülkede
farklı sonuçlar ortaya çıkarır.
Ülkemizde ise 1980 yıllında ticaretin serbestleşmesiyle başlayan vergi rekabeti, 1980’li yılların
sonlarında finansal serbestleşme ile birlikte vergi sisteminde yapısal değişime neden olmuştur. 2005 yıllından
sonra yapılan Kurumlar ve Gelir vergisindeki istisna ve indirimler Türkiye’de rekabetin olduğunun açıkça
göstergesidir.
Vergi rekabetine ilişkin olarak vergi sistemi geniş kapsamlı, ekonomik dalgalanmaya uygun olmalıdır.
Bu nedenle vergi rekabetinin vergi sisteminde ortaya çıkarılabileceği zararlı etkileri ortadan kaldırmak
mümkün olmasa da minimum düzeye indirmek için çeşitli önlemler alınarak rekabetin yerli sermayeye zarar
vermeyecek şekilde adil hale getirilmesi gerekmektedir. Zararlı vergi rekabetinin önlenmesine yönelik çözüm
önerileri konusunda sorunlar ülkelerin tek taraflı veya iki taraflı anlaşmalarıyla çözüme kavuşturulmaya
çalışılmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde siyasi ve ekonomik ve istikrarın olması, finansman bulma kolaylığı en geniş ölçekte
nitelikli elemanlara sahip olma ve her türlü altyapının sağlanmış olması gibi nedenlerle uluslararası alanda
mobilite halinde olan yaklaşık 2 Ttrilyon Dolar gibi bir meblağı oluşturan yabancı paranın büyük bir bölümü
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerce paylaşılmaktadır.
Türkiye vergi rekabeti endeksinde en rekabetçi ülkeler arasında 12’nci sırada yer almasına rağmen
doğrudan yabancı sermaye girişi alan ülkeler sıralamasında 26’ncı sırada yer almakta ve dünya genelinde
dolaşım halinde olan mevcut yabancı sermayenin ancak %0,76’sını ülkeye çekebilmektedir.
ABD vergi rekabeti sıralamasında 24’üncü sırada olmasına karşın doğrudan yabancı sermaye girişinde
ilk sırada yer almakta ve küresel yabancı sermayenin yaklaşık %10’unu ülkeye getirebilmektedir. Hatta vergi
rekabeti endeksinde son sırada olan Fransa 50 Milyar Dolar yabancı sermaye çekerek Türkiye’nin yaklaşık 25
katı kadar ülkeye sermaye girişi sağlamaktadır.
Yabancı yatırımcı için vergi rekabeti kapsamında öncelikli amaç kar olmasına rağmen, yatırım
yapılacak ülkeler belirlenirken belirlenirken yalnızca karlılık ölçütü yeterli olmamakta karlılık kriteri ile
birlikte ekonomik açıdan, siyasal yapı, bürokratik işleyiş, coğrafi nedenler ve vergisel teşvikler şeklindeki pek
çok kriter sermayenin yönünü belirlemektedir.
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(68)
Çağla DEMİR
KAMU İHALE MEVZUATININ DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE 4734 SAYILI
KAMU İHALE KANUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF PUBLIC PROCUREMENT LAW NO. 4734 WITHIN THE FRAMEWORK OF THE
CHANGE AND DEVELOPMENT OF PUBLIC PROCUREMENT LEGISLATION

ÖZ
Kamu gücünün yüklendiği sorumluluğun, değişen günümüz şartlarıyla gün geçtikçe artan bir yapıda
ilerlemesi ve kamu harcamalarında ortaya çıkan gözle görülür artışla, bugün gelinen durum, kamu alımları
için tahsil edilen gelir kaynaklarının artışına bağlı olarak kaynakları verimli ve etkin bir şekilde
yönetebilmenin önemini gözle görülür hale getirmektedir. Tüm bu durumlar; kullanılması planlanan
kaynaklardan, ihtiyaçların büyüklüğü doğrultusunda etken ve ekonomik olarak faydalanılması ile daha verimli
sonuçlara ulaşılması, sürecin hesap verilebilirlik açısından saydam ve tarafsız yönetilebilmesi gibi ciddi
sorumluluk yaratan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu sorumluluk ise kamu ihtiyaçlarını karşılamak adına
gerçekleştirilen kamu alımlarını, bir kanun çerçevesinde ve belirli şartlar ve sınırlandırmalar dahilinde olacak
şekilde planlama ihtiyacını ortaya çıkarır.
Bu bağlamda, kamu ihale mevzuatının değişim ve gelişim süreci kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve bu kanunun değerlendirilmesi makalenin ana konusunu oluşturmaktadır. Geçmiş dönem
kanunlarının eksiklikleri ve bu kanunlar dahilinde yetersiz kalınan durumlar üzerinden, bugün uygulamada
kullanılan 4734 sayılı kanunun incelenmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele
alınması söz konusudur.
Anahtar Kelimler: Kamu, ihale, alım, yöntem, belediye, Türkiye, kanun, mevzuat, usul, ihale usulleri,
4734 sayılı KİK.

ABSTRACT
The responsibility undertaking of public power is increasing day by day with the changing conditions
and the noticeable increase in public expenditures, the situation today makes it visible that the importance of
managing resources efficiently and effectively depending on the increase in revenue resources collected for
public procurement. All of these situations create a serious responsibility such as achieving more efficient
results by making effective and economic use in line with the size of the needs and managing the process
transparently and impartially in terms of accountability. This responsibility reveals the need to plan public
procurement sought to meet public needs within the framework of a law and within certain conditions and
limitations.
In this context, public procurement law no. 4734 within the scope of the process of change and
development of public procurement legislation and the evaluation of this law are the main topic of the article.
Due to the shortcomings of the laws of the past period and the circumstances that are insufficient within these
laws, it is subject to examine the law no. 4734 used in practice today and to address the problems encountered
in the implementation and the solution proposals.
Keywords: Public, tender, procurement, method, municipality, Turkey, law, legislation, procedure,
tender procedures, PPL no. 4734.
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1.
GİRİŞ
19. yüzyılda gelişmeye başlayan yeni devlet yapısı kamu alımlarının daha sistemli hale getirilmesi
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türk hukuk düzeninde kamu alımlarının
tarihi süreci bir aşırı geçkin bir geçmişe sahiptir. Bu alandaki ilk hukuksal düzenleme 1857 senesinde çıkarılan
mubaya (satın alma) ile alakalı bir yönetmeliktir. Cumhuriyet sonrası ilk yasal düzenleme ise 1925 senesinde
gerçekleştirilmiştir.
İlk resmi kanun, 24/04/1925 tarihinde yürürlüğe giren 661 sayılı Hükümetin Namına Vuku Bulacak
Müzayede, Münakaşa ve İhalat Kanunu’dur. Yönetimlerce gerçekleştirilecek her çeşit satın alma, satma,
kiralama, yapım, onarım, keşif gibi iş ve işlemler bu kanun kapsamında düzenlenmiştir. Başlangıçta yasada
en düşük maliyeti verene işin ihale edilmesi koşulu tek kriter olarak yer almış ancak zamanla bu durumdan
kaynaklı ortaya çıkan kamu zararlarının önüne geçilebilmesi temel kriter olarak belirlenmiş ve 1934 senesinde
çeşitli düzenlemelere gidilerek 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu yürürlüğe konmuştur. Bu yeni
kanun kamu alımları açısından maliyetin, verimliliğin, rekabet anlayışının geliştirilmesine yönelik olumlu
nitelikte düzenlemeler içermesine rağmen tüm kurumları kapsamıyor oluşu, kanunun gelişen ekonomi
karşısında gereksinimleri karşılamak açısından yetersiz kalışı, içerdiği çok katı kurallar sebebiyle yarattığı
zaman kaybı ve buna bağlı yaşanan gecikmeler dolayısı ile ortaya çıkan ciddi kamu zararları gibi nedenlerle
1983 senesinde satın alma ihaleleri için, 19 sene boyunca tatbik edilecek olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
yürürlüğe konmuştur.
Kendinden önceki kanunlar kapsamında genel olarak değerlendirildiğinde; geçmiş dönem kanunlarına
göre daha kapsamlı ve çözüm odaklı olmasına rağmen, değişen zamanın şartlarına yeterli gelmeyişi, tüm iş ve
işlemleri tek kanunda toplamasından kaynaklı farklı ihtiyaçlara yönelik ortaya çıkan durumlarda çözüm
geliştiremeyen bir kanun olarak kalmasıyla ihtiyaçları karşılama konusunda yetersizliği görülmüştür. Bununla
birlikte; rekabet ilkesini tam anlamıyla karşılamadığı, tarafsızlığı engellediği, AB ve diğer uluslararası
yapıların içerikleriyle uyumlu olmadığı, denetim ve saydamlığı sağlayacak mekanizmaların eksikliği gibi
durumlar sistemin uygulanabilirliğini zora sokmuştur. Kamu kaynaklarının verimli kullanılamadığı
düşüncesinden yola çıkılarak, kamu ihaleleriyle alakalı geniş çaplı yeni bir kanun düzenlemesine duyulan
gereksinim sebebiyle kamu alımları düzeninde mühim bir yenilemeye gidilmiş ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiştir (Karaarslan,2008;213). Bu değişiklik ise temelinde, yönetimin tüm işlemlerinde olduğu
gibi kamu ihalelerinde de hukuka uygunluk kurallarına sadık olunarak belli usul ve metotlara bağlı kalınması
zorunluluğu düşüncesini barındırmaktadır. (İlkorkor,2010;65).
2.
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeni planlamayla satım, kiralama, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işleri gibi kamuya kazanç
getirmesine yönelik düzenlemeler 2886 sayılı kanun dahilinde uygulamaya devam edilirken; alım, hizmet,
yapım, kiraya verme ve taşıma işleri gibi kamu harcaması gerçekleştirilmesi konusundaki düzenlemelerin ise
farklı ve özel bir kanun düzeninde incelenmesi ilkesi benimsenmiştir (Vural ve diğerleri,2007;132-133). 4734
sayılı KİK; mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili tüm alımları tek kanun çatısı altında birleştirmiştir. Yerli
gönüllülere öncelik sağlamak adına fiyat indirimi, kanun kapsamı dışına çıkılmasını engelleyecek
uygulamalar, hesap verilebilirlik ilkesi kapsamında ihalelerin elektronik kamu alım platformu üzerinden
herkese açık hale getirilmesi, eşitlik kapsamında katılımcılar adına koşulların standart hale getirilmesi, en
yanlış uygulamalar kapsamında değerlendirilebilecek olan ortalama fiyat üzerinden indirimle ihale yapılması
durumunun kaldırılarak yaklaşık maliyete ulaşabilmek amacıyla fiyat araştırması sistemine geçilmesi, kayıp
ve zararları engellemek amacıyla ödeneği olmayan iş için ihaleye çıkılabilmesinin önüne geçilecek kurallar,
saydamlık ve kontrol amacıyla Kamu İhale Kurumu’nun oluşturulması, ihale öncesi sürecin zaman yönünden
daha kapsamlı ve titiz hazırlanabilmesi amacıyla uzun tutulması, cezai yaptırımların ağırlaştırılması, doğrudan
temin ve pazarlık usulü ihalenin kapsamının daraltılması gibi yenilikler bu kanunla getirilen köklü
değişiklikler arasında yer almaktadır. Tüm bu değişiklikler sistem ve süreç açısından reform olarak
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değerlendirilebilir. Kanunun uluslararası düzene uyum sağlayabilmesi amacıyla özellikle üstünde
durulmuştur.
Genel hatlarıyla kanunun tarihsel gelişimi üzerinden bir değerlendirme yapıldığında; açık ihale
usulünün en tarafsız, genel katılıma dolayısıyla rekabete en açık yöntem oluşu nedeniyle olmazsa olmaz bir
yöntem olarak kanunda yer aldığı görülmektedir. Zaten kanunun temel amacı, istisna olan ya da mecburi sebep
barındırmayan tüm durumlarda başvurulacak ihale yönteminin açık ihale usulü olması yönündedir. Açık ihale
usulü, Türkiye’de tatbik edilen esas ihale usulü olup açıklığı, saydamlığı, rekabeti, katılımcılığı sağlamaya en
uygun ihale metodu olarak kabul görmektedir (Yılmaz,2007;105). Bunun yanında sadece mecburi ve
öngörülemeyen hallerde karşılanacak ihtiyaçlarda kullanılması amacıyla, kanunda yerini alan pazarlık usulü
ihale yönteminin geçmiş kanunlar da dahil olmak üzere planlanan haller dışında fazlasıyla kullanılması,
şeffaflık ve hesap verilebilirlik yönünden kafalarda soru işareti oluşturmaya devam etmektedir. Gereken
durumlarda ihtiyacın aciliyetine uygun olarak kullanıldığında oldukça işe yarar bir yöntem olmasına rağmen
suistimallere açık kısımları nedeniyle bugün bakıldığında da tartışma konusu olmaya devam etmektedir.
Doğrudan temin usulü bir süre ihale yöntemi olarak değerlendirilip kullanılmasına karşın daha sonra sadece
kanunda belirtilen hallerde kullanılan bir alım yolu olarak değiştirilerek hem kapsamı daraltılmış hem de ihale
usulü olmaktan çıkarılmıştır. Planlanan kullanım alanı küçük ihtiyaçların karşılanması amacını gütse de zaman
içinde uygulama kolaylığından ötürü normal büyüklükte ihtiyaçların periyodik olarak parçalara bölünerek
alınması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu da kurumların teminat şartı olmaması, sözleşme zorunluluğu
bulunmaması, ilan süresi gibi süreci uzatan adımların mecburi olmamasından ötürü yasadaki bu boşluklardan
faydalanılarak doğrudan temin yöntemine sıklıkla başvurulabilmesinin önü açılmıştır. Belirli istekliler
arasında ihale usulündeki teknik ve mesleki beceri gibi şartlar aranması koşuluyla ihaleye katılacak firmaların
sınırlandırılması durumu ise rekabeti engelleyici, eşitliğe zarar veren ve AB’ye uyum sürecini doğrudan temin
usulünde olduğu gibi olumsuz etkileyen taraflar içermektedir.
Tüm süreç açısıdan değerlendirme yapıldığında gerçekleştirilen değişiklikler ve eklenen yeniliklere
rağmen sorunların devam ettiği de göz ardı edilemez. Yaklaşık maliyetin gizliliği, aşırı düşük sorgulama,
doğrudan temin ve pazarlık usulünün fazlasıyla kullanılması, şikayet sisteminin doğru ve zamanında
ilerlemeyişinden kaynaklı ihale süreçlerinin uzaması, sistemde tıkanıklığa sebep olan durumların
derinlemesine planlanarak gerçekleştirilmemesi, getirilen geçici çözümlerin sürekli yasada değişikliğe
gidilmesine ancak sorun yaratan alanlarda kesin çözüme ulaşılamamasına sebep olması durumları bugünkü
sistemin problemleri arasında yer almaktadır.
İhale süreci ve ihale sistemindeki bu sorunlu yapıya dışarıdan bakıldığında iyileştime amacı ile atılması
gereken ilk adımın tamamen bağımsız ve tarafsız bir komisyon tarafından sistemdeki aksaklıkların ve yasadaki
boşlukların belirlenmesi, bunları gidermeye yönelik bir öneri planı hazırlanması ve bugünkü sistemi çözüme
yönelik, şeffaf bir kamu alımı sistemine taşıyacak şekilde köklü bir yenilenmeye gidilmesidir. Bunu
gerçekleştirmek amacıyla rekabet kavramı göz önünde bulundurularak kamu alım sisteminin tüm elemanlarını
kapsayacak şekilde net ve objektif kurallar konulmalıdır. Amaç sınırlı kaynaklarla maksimum verimlilik
sağlamak olduğundan sistemdeki tüm görevlilerin yeterli, tarafsız ve alanında yetkin ve eğitimli kişilerden
seçilmesi gerekmektedir. Yapılacak tüm düzenlemelerde kişi ya da kurum yararından ziyade sadece kamu
yararı göz önünde bulundurulmalıdır.
Kapsam maddelerinin genişletilerek sistem dışına çıkarılan kurumların yeniden kamu alım sistemine
ve yasaya dahil edilmesi, şeffaflık ve rekabet ilkesine aykırılık oluşturacak şekilde genişletilen istisnaların
sadece mecburi durumlarda kullanılmasına uygun olacak şekilde daraltılması gerekmektedir. Bu mecburi
durumların sınırlarının açıkça ve detaylarıyla belirtilmesi bunların dışına çıkılmasının önüne geçerek yanlış
uygulamalara engel olacaktır. Denetim olgusu her ne kadar tüm yasalarda çeşitli komisyonlarla sağlanmaya
çalışılmış olsa da tüm değişikliklerde yeteri kadar önemsenmemiş bu sebepten bugünkü duruma bakıldığında
tarafsız, bağımsız ve güvenilir bir denetim sistemi oluşmamıştır. İşin her basamağında birbirinden bağımsız
kişilerden oluşturulacak farklı komisyonlarla ve bu komisyonları denetleme zorunluluğu getirilen en üst
amirle bu durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yine aynı denetim zafiyetinden kaynaklanan
sorunların ortadan kaldırılması amacıyla tüm ihale sürecinin teknik şartname hazırlanmasından son adım olan
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işin tamamlanıp kabul belgesi hazırlanmasına kadar olan aşamalarında sıkı bir iç denetim sistemi kurulması
gerekmektedir.
3.
SONUÇ
Bütün kamu kurumları, yapılarının bir zorunluluğu olarak ya da vazife ve işlevlerini
gerçekleştirebilmek amacıyla farklı mal ve hizmet alımları yapmak mecburiyetindedirler (Uz,2005;7). Farklı
bir deyişle, kamu hizmetlerinin yapılması adına kamu harcamalarının gerçekleştirilmesi mecburiyet
bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinin idaresinde ihtiyaç duyulan gereksinimleri en basit biçimde sağlamanın
yoluysa kamu alımları yapmaktan geçmektedir (Akdoğan,2014;683-692). Hukuki bir yapı olan devlet, kamu
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan kamu harcamalarını kanunda belirli ilkelerle sınırlandırarak, bu
ilkelere uyulması konusunda kesin ve net sınırlar çizmelidir. Geçmişten günümüze yaşanan ekonomik
sorunların temelinde keyfi yapılan harcamalar, bir plan dahilinde hareket edilmeden ilerleyen süreçler olduğu
görülmektedir. Bu durumların önüne geçilebilmesi adına koşulların değiştiği durumlar da dahil nihai amaç
olarak kısıtlı kaynaklarla en yüksek verimliliğin sağlanacağı bir sistem oluşturulması zorunludur. Yapılan tüm
incelemeler değerlendirildiğinde, kamu alımları içerdiği risk faktöründen dolayı şeffaflığın ve verimlilik
ilkesinin barındırdığı önem açısından en tartışmalı konulardan biri olmaya devam etmektedir.
Genel olarak sürece bakıldığında çeşitli değişiklikler yapılmaya çalışılmış, kısmen başarılı olunan
alanlar olmasına karşın sistemde istenilen şeffaf ve saydam yapı oturtulamamıştır. İhale sisteminde istenilen
ilkelerin yerleşmesine özen gösterilme nedeni, değişen koşullarda sistemin daha önemli hale gelmesidir.
Önemi böylesine büyük olan bir sürecin katılım ve şeffaflığını sağlamak kamuya güven açısından da oldukça
önemlidir. Şeffaf bir kamu alımı sistemi herkesin katılımını ve hak edenin kazandığı bir süreci işleterek
gerçekleştirilebilir. Katılımcılar karşısında yolsuzluk riski, kişisel çıkarlar gibi etkenler şeffaflığı
zedelediğinden bu tür uygulamaların önüne geçilmesi sağlanmalı ve rekabet ortamını bozmayacak kapsamda
bir ihale sistemi oluşturulmalıdır. Bu da ancak ihale sistemini kapsayan kanunun net, yoruma açık olmayan,
sınırları belirlenmiş şekilde yürürlükte olması ve uygulamaya konmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda
Türkiye’deki ihale sisteminde mevcut tartışma yaratan uygunsuz uygulamaları yasa dahilinde ortadan
kaldırmak amacıyla oluşturulması istenen sistemin ruhuna ve temeline uygun değişimler bugün karşı karşıya
kalınan durumda gerçekleştirilmek zorundadır. Menfaat ve kişisel çıkarlar uygulamalarda tamamen göz ardı
edilmeli, devletin zaten sınırlı olan bütçesi dahilinde karşılanması gereken sınırsız ihtiyaçlar bağlamında
gerçekleştirilen kamu alımlarının amacına uygun olarak sadece kamu yararı odaklı bir sistem oluşturulmalıdır.
Bu amaçla değişiklik gerçekleştirilen 4734 sayılı KİK her ne kadar bir reform gözüyle bakılsa da ve
diğer kanunlarla kıyaslandığında getirdiği yenilikler yönünden daha kapsamlı olduğu gerçeği ortada olsa da
tüm bu düzenlemelere rağmen AB’ye uyum konusunda eksiklikler içerdiği, rekabeti sağlama konusunda
içinde barındırdığı alım usulleri nedeniyle karışıklıklara sebebiyet verdiği, kanundaki boşluklar sebebiyle
hatalı uygulamalara açık olduğu yine bu nedenle bazı maddelerin uygulama açısından pratikte imkansız
olduğu görülmektedir. Bu nedenle kanun yürürlüğe girdikten 1 sene sonra 2003 yılında “Bazı Maddeler
Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” düzenlenmiş ve yayınlanmıştır. Bu kanunda pratikte kullanım
olanağının olmadığı maddeler elenmiş, doğrudan temin usulüne sınırlandırma getirilmiş ve ihale şekli
olmaktan çıkarılmış, kanundaki gereklilik belgeleri daha da kapsamlı hale getirilmiştir.
Yapılan bu revizelerle kanunun uygulamaya konduğu yıl arasındaki kısa zaman bakıldığında kanunun
kendi içinde karmaşıklığı da göz önünde bulundurularak, yeni kanunun ihtiyaçları tam olarak karşılayamadığı,
istenilen etkiyi yaratmadığı, işleri kolaylaştırmak yerine daha da karmaşık hale getirdiği ve içerisindeki
maddelerde bulunan boşluklar ve insan üzerinden ilerleyen bir sistem (komisyonlar, ihale görevlileri,
gönüllüler) olması nedeniyle subjektif kullanıma açık olduğu, rekabet, sağlama konusunda ihaleleri istenilen
noktaya taşımadığı, kaynakların verimli kullanılması ilkesine öncelik vermediği görülmektedir. Bunun
yanında aldığı tüm eleştirilere rağmen, AB’ye uyum açısından istenilen noktaya varılamasa da yine de AB’ye
uyum amacıyla yapılan ve bu kapsamda ilerleyen değişiklikler barındırdığı söylenebilir.
İhale sisteminin kamu alımları açısından uygulanabilirliği en uygun yöntem olması durumu
geçerliliğini bugün de korumasına rağmen çözüm amacıyla önce problemlerin, sorunlu alanların
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belirlenmeden ya da sadece o anki durumlar göz önüne alınarak geliştirilen çözümlerin yalnızca o konu için
çözüm getirdiği, genel sistemi düzeltmediği ve sorunların devam ettiği süregelen problemlerle ortadadır. Yine
de bugün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında uygulanan sistemin geçmişine bakıldığında kaydedilen
ilerleme de göz ardı edilemez. Ancak konunun özen gerektiren ve önem taşıyan yapısından ötürü sorun kabul
etmeyecek uygulamalar içermesi gerektiği de ortadadır. Bu sebepten ihale usulleri ve ihale usullerini kapsayan
mevcut yasa ile ilgili günümüzde çeşitli değişiklikler yapılmaya devam etmekte ve planlanmaktadır.
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Doç. Dr. Bülent ŞENER*
“KANAL İSTANBUL” PROJESİNİN MONTRÖ BOĞAZLAR REJİMİNE OLASI ETKİLERİ:
KARADENİZ’DE JEOPOLİTİK BİR ÇILGINLIK (MI?)
POSSIBLE EFFECTS OF “KANAL ISTANBUL” PROJECT ON MONTREUX STRAITS REGIME: A
GEOPOLITIC CRAZINESS IN THE BLACK SEA (?)

ÖZ
Uluslararası politikada kara ve deniz güç merkezlerinin etkileşim ve mücadelesinde Türkiye’nin sahip
olduğu kıtalararası jeopolitik konumun özgün bir unsurunu teşkil eden Türk Boğazları’nın coğrafi
mukadderatın değişmezliği prensibine bağlı olarak her dönem önemini muhafaza etmesi, onu 21. yüzyılda da
dünya politikasındaki siyasi ve askeri dengelerin belirlenmesi, sürdürülmesi ve değiştirilmesi noktasında
belirleyici yapmaya devam etmektedir.
Orta ve uzun vadede Montrö Boğazlar rejiminin ortadan kalkmasına yol açacak değişikliklerin
başlatıcısı olma ihtimali yüksek olan söz konusu proje, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD ile Rusya
arasında Karadeniz’de yaşanan askeri ve siyasi mücadele dikkate alındığında, Türkiye’nin Boğazlar’da elde
ettiği siyasi, hukuki, askeri, jeopolitik/jeostratejik kazanımların sürekliliğine negatif yönde etki ederek
Karadeniz ve Karadeniz’deki güç dengeleri açısından radikal bir kırılma, istikrarsızlık ve askeri çatışma
potansiyeli yaratacaktır. Bu çalışmada, özgün bir jeopolitik etken olarak Boğazlar’ın Türk dış politikasında
bir varlık, egemenlik ve güvenlik meselesi olarak önemine dikkat çekilerek, 21. yüzyılda küresel güç
merkezleri arasındaki mücadelesinde Montrö Boğazlar rejiminin rol ele alınarak “Kanal İstanbul” projesinin
bu rejim üzerinde yaratacağı riskler ve belirsizlikler tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kanal İstanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Karadeniz, ABD, Rusya.

ABSTRACT
The Turkish Straits, which constitutes a unique element of the inter-continental geopolitical position
that Turkey has in the interaction and struggle of the land and maritime power centers in international politics,
maintains its significance in every period depending on the principle of the invariance of geographical
fortune, it continues to make it a determinant in the 21st century, at the point of setting, maintaining and
changing political and military balances in world politics.
The project, which is likely to be the initiator of changes that would lead to the mid- and long-term
rise of the Montreux Straits regime, especially considering the military and political struggle in the Black Sea
between the US and Russia in the post-Cold War period, it will create a potential for a radical break,
instability and military conflict in terms of power balances in the Black Sea and Black Sea by affecting the
continuity of Turkey’s political, legal, military, geopolitical/geostrategic gains in the Turkish Straits in the
negative direction. In this study, the Turkish Straits as an original geopolitical factor, drawing attention to
the importance of being as an asset, sovereignty and security issue in Turkish foreign policy, the risks and
uncertainties that the “Kanal Istanbul” project will have on this regime will be discussed by taking the role
of the Montreux Straits regime in the struggle between global power centers in the 21st century.
Keywords: Channel Istanbul Project, Montreux Convention, Black Sea, USA, Russia.
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GİRİŞ547
Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile birlikte Marmara Denizi’ni de kapsayan ve ilgili uluslararası
düzenlemelerde “Türk Boğazları”548 kavramıyla ifade edilen Asya ve Avrupa arasındaki dar suyolu Boğazlar,
gerek jeopolitik ve jeostratejik, gerekse uluslararası deniz ulaşımı açısından ilk çağlardan başlayarak
günümüze kadar tarihin her döneminde önemini koruyarak, devletler arası mücadelelere, konferanslara ve
antlaşmalara konu teşkil etmiştir. Kıtalar arası bir merkez olarak Asya ile Avrupa’yı coğrafi olarak birbirine
bağlayan, uygarlıkları birleştiren jeopolitik ve jeokültürel bir köprü niteliğiyle dünyanın en önemli
suyollarından biri olan Boğazlar, bu önem ve değerinden dolayı tarih boyunca bölgeye egemen olmak isteyen
güçlü devletlerin en önemli hedefi iken, onu elinde tutan devletin/devletlerin ise en önemli politika aracı
olmuştur. Tarih içerisinde olduğu kadar günümüzde de siyasi, askeri, ekonomik, jeopolitik ve jeostratejik
önemini hiçbir şekilde yitirmemiş olan Boğazlar, Karadeniz’e kıyısı bulunan devletler ile Akdeniz’e kıyısı
bulunan devletler arasında hayati bir bağ oluşturduğu gibi, bölgeye egemen olmak isteyen güçlü devletler
açısından da dünya politikasındaki dengelerin belirlenmesi, sürdürülmesi ve değiştirilmesi noktasında da
belirleyici bir niteliğe sahip olmaya devam etmektedir.
Bu çalışmada, öncelikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Montrö Boğazlar rejiminin Karadeniz’de
büyük güçler arasındaki gelişmelere yansımaları değerlendirilecektir. İkinci olarak, Nisan 2011’de gündeme
getirilen ve halen gündemde olan “Kanal İstanbul” projesinin gerçekleşmesi halinde “Montrö Boğazlar
Sözleşmesi”nin kurduğu geçiş rejimine olası etkileri ve Karadeniz’deki güç dengeleri açısından yaratacağı
riskler ele alınarak Boğazlar’ın bugününe ve geleceğine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır.
1. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Montrö Boğazlar Rejimi, Karadeniz ve Büyük Güçler
Türk Boğazları’nın jeopolitik, jeostratejik ve askeri bakımdan önemi, bir yandan, Asya ile Avrupa
arasındaki bağlantıyı ve öte yandan Karadeniz ile Akdeniz ve oradan da okyanuslar arasındaki bağlantıyı
sağlamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, Boğazlar’ı elinde tutan bir askeri kuvvet kara ve deniz
harekâtları bakımından coğrafyanın sağladığı üstünlüğü kendi lehine kullanma imkânına sahip olacaktır
(Pazarcı, 1986: 850-851). Boğazların, Doğu ve Batı arasında geçit olma formunu tarih boyunca korumasının
nedenlerine dair yaklaşımlardan en çok kabul göreni Fransız tarihçi Renée Pinon’a aittir. Pinon, Boğazlar’ın
zamanın değişen dengelerine rağmen önemini muhafaza etmesini coğrafi mukadderatın değişmezliği
prensibine bağlar. Ona göre zamana ve mekâna bağlı olarak hukuk kaideleri değişebilse de coğrafi konumun
sağladığı avantajlar ve sebep olduğu dezavantajlar sabittir. Pinon, bu gerçekliği şöyle ifade etmektedir:
“Hukuk kaideleri değişebilir; kudret merkezlerini kader değiştirebilir; coğrafi mukadderat devam eder.”
(Demirkıran, 2007: 1). Tarihen sabittir ki, Boğazlar’ı kontrol altında tutan her devlet sonunda Karadeniz
üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmıştır. Gerçekten de Boğazlar’ın iki tarafındaki ana topraklara hükmeden
devletler, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu örneklerinde görüldüğü gibi bunu başarmıştır
(Bostan, 2000: 1).
Boğazlar gerek jeopolitik, gerek stratejik ve gerekse uluslararası deniz ulaşımı açısından önemini ilk
çağlardan başlayarak günümüze kadar tarihin her döneminde koruyarak, devletlerarası mücadelelere,
konferanslara ve antlaşmalara konu teşkil etmiştir. Boğazlar, konumları gereği özel sözleşmelerle düzenlenmiş
boğazlardandır. Sınırlar açısından ulusal boğaz özelliği gösterse bile, bir anlaşmanın konusunu
oluşturmalarının yanısıra, yarı kapalı bir deniz olan Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin açık denizlere
ulaşmalarında tek yol olması nedeniyle Boğazlar uluslararası boğaz özelliğine sahiptir. Boğazlar’ın bugünkü
geçiş rejimi/hukuki statüsü 20 Temmuz 1936’da imzalanan “Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi”yle
belirlenmiştir.
Bu makalenin ele aldığı “Kanal İstanbul” projesine ilişkin yazarın ilk çalışması Giresun Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen
“VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu”nda (6-8 Kasım 2014) sunulan “Kanal İstanbul Projesi’nin Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’ne Olası Etkileri: Karadeniz’de ‘Jeopolitik Bir Çılgınlık’[ğ]ın İzdüşümleri” adlı bildiridir.
548
Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile birlikte Marmara Denizi’ni de kapsayan bölge, Boğazlar’dan geçiş rejimini düzenleyen
1936 tarihli “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nde (Boğazlar Rejimine İlişkin Sözleşme) “Boğazlar Bölgesi” olarak anılmaktadır. Bu
çalışmada “Türk Boğazları” terimini karşılamak üzere “Boğazlar” terimi kullanılacaktır.
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“Montrö Boğazlar Sözleşmesi”yle Boğazlar ad hoc geçiş hakkı (amaca özel geçiş rejimi) diye
nitelendirilebilecek bir geçiş rejimine bağlı kılınmıştır (Pazarcı, 2006: 271). Bu çerçevede “Montrö Boğazlar
Sözleşmesi”nin asıl amacı kıyı devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını saklı tutmakla
beraber uluslararası deniz ticaretinin gereklerini ve yararlarını bu haklarla bağdaştırmaktır. Yani, “Montrö
Boğazlar Sözleşmesi”yle Boğazlar’dan yeni bir geçiş rejimi kabul edilmiş, bu yeni rejimin uygulanması ve
denetimi sorumluluğu Türkiye’ye verilmiştir. Yine bu sözleşmeyle, Boğazlar’ın savaş gemileri tarafından
kullanılmasında, Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını gözeterek, Karadeniz’e kıyısı olmanın yararına ayrıcalıklar
da içermiştir. Bu şekildeki ayrımlar sayesindedir ki Türkiye kendi güvenliğini sağlamıştır. Şayet “Montrö
Boğazlar Sözleşmesi” olmasaydı, herhangi bir savaş tehlikesinde Türkiye, Boğazlar’dan geçecek savaş
gemilerini engelleyerek güvenliğini sağlayamayacaktı. Yine bölgedeki herhangi bir savaş durumunda Türkiye
tarafsızlığını sağlayamaz, büyük devletlerin büyük savaş gemilerini Karadeniz’de bulundurma hakkı doğar ve
bu durum hem bölge ülkelerini olumsuz etkiler hem de Türkiye’nin değişik baskılar altında kalmasına yol
açardı. Bundan dolayı “Montrö Boğazlar Sözleşmesi” Boğazlar bölgesinde barış ve güvenlik içinde gerekli
dengeyi sağlayan önemli bir mihenk taşıdır (Tosun, 1994: 111-112).
“Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nin uygulamaya konulmasından sonra, gerek İkinci Dünya Savaşı
sırasında, gerekse Soğuk Savaş’ın başlangıç yıllarında Boğazlar’la ve mevcut statüsünün değiştirilmesiyle en
çok ilgilenen, isteklerde bulunup sorunlar ve bunalımlar yaratan yine Rusya yani Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) olmuştur. SSCB’nin Boğazlar konusundaki isteklerine ve Türkiye’nin bu
konudaki yalnızlığına ilk başlarda kayıtsız kalan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Sovyet yayılmasının
Orta Avrupa’dan Doğu Asya’ya kadar tehlikeli bir durum meydana getirmesi üzerine 1947’den itibaren dış
politikasında genel ve önemli değişiklikler yapmaya başlamıştır ki, bunun ilk işaretlerini Boğazlar konusunda
Türkiye’ye yaklaşarak göstermiş ve SSCB’ne bir nota göndererek Boğazlar üzerindeki Sovyet isteklerini
reddettiğini belirtmiştir. Benzer şekilde, İngiltere tarafından Rusya’ya verilen nota da Boğazların statüsünün
ilgili devletlerin tamamının görüşüyle belirlenmesi gerektiği dile getirilirken, Fransa hükümeti de Montrö’nün
değiştirilmesinin ilgili devletlerin katılımıyla yine uluslararası bir konferansla yapılması gerektiğini taraflara
duyurmuştur (Özçelik, 2013: 1100, 1106-1107). Böylece Soğuk Savaş döneminin hemen başlarında Batı
Bloğu’nun lideri ABD, Boğazlar’ın statüsünden doğan sorunların içerisine resmen ve fiilen girmiş, önceleri
İngiltere’nin bölgede oynadığı rolleri üstlenerek onun yerini almıştır (Uçarol, 1994: 188-192). Aslına
bakılırsa, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi” yapıldığı 1936 yılından beri imzacı devletlerin sözleşmede yer alan
değiştirme ya da fesih hükümlerini işletmeye kalkışmadan sürdürdükleri bir düzenlemedir. Sözleşme’nin
değiştirilmesini isteyen tek imzacı devlet SSCB olmuş, o da 1939, 1945 ve 1946’da bu isteğini Türkiye’ye
bildirmesine rağmen sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili hükümleri işletmeye çalışmamıştır (Özçelik, 2013:
1094-1103). Dolayısıyla SSCB’nin anılan tarihlerdeki girişimlerini yalnızca bir siyasal girişim olarak
nitelemek mümkündür (Gürel, 1993: 45).
SSCB’nin 1991’de dağılması ve yerini Rusya Federasyonu’na bırakmasıyla birlikte, Soğuk Savaş
sonrası yaşanan bölgesel değişikliklerin etkisiyle başta ABD olmak üzere büyük devletlerin bölgeye ilgileri
fazlasıyla artmıştır. ABD, genel olarak Rusya Federasyonu’nun askeri hareketlerini kontrol altında tutmak,
özel olarak da İran’a karşı olası bir askeri harekât için Karadeniz’i, askeri üs, radar istasyonları ve casus
uçaklarıyla izleme merkezi olarak düşünmektedir (Koçer, 2007: 199). Bu çerçevede, Avrasya ve dünyanın
diğer bölgelerindeki enerji kaynaklarını ve ulaşım güzergâhlarını kontrol etmek ve toparlanan Rusya’yı
yeniden çevrelemek/dengelemek için Karadeniz’de askeri ve siyasî olarak yer almak isteyen ABD’nin
Karadeniz’deki dolayısıyla “Boğazlar Bölgesi”nde askeri varlığını arttırmasındaki en büyük engellerden biri
“Montrö Boğazlar Sözleşmesi”dir. ABD, Karadeniz’de konuşlanma stratejisini hayata geçirmek maksadıyla
Avrupa’da bulunan üslerini Kafkaslar ve Orta Asya’ya kaydırmaktadır. Bunun önemli bir ayağı da,
Bulgaristan ve Romanya ile 2005 yılının Nisan ve Aralık aylarında imza edilen üs kurmaya dair çerçeve
anlaşmalarıdır. Aynı zamanda açık kaynak verileri vasıtası ile kamuoyunun gündemine gelen Karadeniz’de
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deniz üsleri kurma niyeti bilinen bir durumdur. Böylelikle NATO’nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
Karadeniz etkinliğinde nihai amaca dönük adımlar atılmıştır (Bükülmez ve Küpeli, 2007: 196).549
ABD’nin Boğazlar’a ve Karadeniz’e ilgisi ve bunun karşısındaki engeller konusunda en çarpıcı ve
tartışma yaratan gelişmeler ise Güney Osetya Krizi sırasında yaşanmıştır. Nitekim, Ağustos 2008’de Rusya
Federasyonu ile Gürcistan arasında patlak veren Güney Osetya Krizi bunun açık işaretlerinden birini vermiştir.
Kriz sonucu çıkan silahlı çatışmalar ve çatışmaların sona ermesinden hemen sonra ABD’nin Gürcistan’a
yardım etmek üzere harekete geçmesi, Türkiye’yi, Karadeniz’i kullanarak Gürcistan’a gitmek isteyen ABD
savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişi bağlamında bir krizin ortasına sürüklemiştir. Zira, ABD’nin
Boğazlar’dan geçirerek Gürcistan’a sevk etmek istediği savaş gemileri tonaj açısından Montrö’yü ihlal
etmekteydiler.550 ABD, Montrö’den kaynaklanacak engelleri aşabilmek için, önce, Türkiye’nin ilgili Montrö
hükümlerini tam olarak uygulama konusundaki iradesini sınamıştır. Bu noktada, bazı Amerikan düşünce
kuruluşlarının, Türkiye’nin temkinli davranışına ve 1 Mart 2003 tezkeresine gönderme yaparak, bir anlamda
Türkiye’nin iyi bir müttefik olarak üzerine düşeni geçmişte de yapmadığını gündeme getirmeleri dikkat
çekmiştir. Türk yetkililer ise, Montrö’den taviz verilmesinin söz konusu olmadığı yönünde kararlı bir duruş
sergilemiştir. Diğer taraftan, savaş gemilerinin tonajının yanında, geçiş için önceden yapmaları gereken
bildirim konusu da bu konudaki tartışmaların bir başka boyutunu oluşturmuştur. ABD’nin talebinin,
Karadeniz’e kıyısı olmayan bir devletin savaş gemilerinin olağan geçişi ile mi, yoksa Montrö’de yer alan
spesifik olarak insani amaçlı savaş gemilerinin geçişi ile mi ilgili olduğu belirsizdi. Rusya Federasyonu, tonaj
sorununu daha küçük savaş gemileriyle çözen ABD tarafından Gürcistan’a gönderilen gemilerde insani
yardım malzemesi olduğuna inanmıyordu. Fakat, Montrö hükümleri, barış zamanında savaş gemilerinin
kargolarını sorgulama ya da gemiye çıkarak kontrol etme hakkını Türkiye’ye tanımadığı için, Gürcistan’a
giden ABD savaş gemilerine şüpheyle yaklaşan Rusya Federasyonu bu geçişlerden duyduğu rahatsızlığı
ortaya koymuş olmakla beraber, gemilerin yükü konusunda Türkiye’yi herhangi bir ihmalle suçlamaktan
kaçınmıştır (Özersay, 2013: 821-823).
Sonuç olarak bakıldığında, Rusya Federasyonu–Gürcistan–ABD üçgeninde şekillenen Güney Osetya
Krizi, Montrö’ye bağlı olarak Türkiye’nin ABD tarafından sınanmasında ve Karadeniz havzasında gelecekte
ortaya çıkabilecek krizlerde Türkiye’nin Montrö’ye dayanarak hareket etmesinin önemi konusunda Türkiye
açısından öğretici olmuştur. ABD’nin bu güne kadar gayri resmi ağızlardan, Sözleşme’nin değiştirilmesi
yönünde taleplerini dile getirmesi, şimdilik Türkiye’nin ve Rusya’nın tepkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.
Yani artık, Soğuk Savaş sonrası dönemde Sözleşme’nin değiştirilmesi konusunda en yoğun istek ve baskı
Sözleşme’nin imzacısı olmayan ABD’den gelmektedir. Bu nedenle gelecekte ABD’nin jeopolitik, jeostratejik
ve askeri çıkarları doğrultusunda Sözleşme’nin değiştirilmesi yönünde daha etkili girişimlerde bulunabileceği
ABD’nin Karadeniz’de başta enerji olmak üzere siyasi ve askeri politikalarını istediği yönde uygulama arzusu paralelinde 2003
yılında Gürcistan’da “Gül Devrimi”nin, 2004–2005’te Ukrayna’da “Turuncu Devrim”in gerçekleşmesinde pay sahibi devlet
olarak, bu devletlerde Batı yanlısı hükümetleri iktidara getirmesi, bunun yanında Romanya ve Bulgaristan’ın 2004 yılında
NATO’ya katılmalarını sağlaması ve 2007’de de Avrupa Birliği’ne katılmalarına verdiği destek, Romanya ve Bulgaristan’da
askeri üsler kurması, Karadeniz’de düzenlenen “NATO Barış İçin Ortaklık” tatbikatları vb. girişimleri, ABD’nin her geçen gün
Karadeniz’de askeri ve siyasi varlığını artırma gayreti içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu konuda aksi yönde bir
değerlendirme için bkz. (Erol ve Demir, 2012: 17-33).
550
“Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nin uygulanması sırasında tarihsel süreçte bugüne kadar iki istisna ya da ihlal durumu
yaşanmıştır. Bunlardan birincisi SSCB döneminde Rus donanmasına bağlı Amiral Kuznetsov uçak gemisinin “hava yetenekli
muhabere kruvazörü” olarak deklare edilerek 1991’de Boğazlar’dan geçirilmesidir. İkincisi, ise Varyag adlı uçak gemisinin Kasım
2001’de Boğazlar’dan geçmesidir. Söz konusu uçak gemisi SSCB zamanında Ukrayna’da uçak gemisi olarak yapılmaya
başlanmış, yüzde 70’e yakını da tamamlanmıştır. Varyag uçak gemisi olarak yapımına başlanmış olsa da, sadece bir platform
halinde bırakıldığı için, ne motora ne de dümene sahipti ve bu haliyle ancak römorkörler eşliğinde yüzebiliyordu. SSCB’nin
dağılmasından sonra Ukrayna’ya bırakılan Varyag, bu haliyle satılığa çıkarılınca Çin Halk Cumhuriyet’inde (ÇHC) faaliyet
gösteren bir turizm firması tarafından satın alınarak, eğlence gemisine (kumarhane, otel vs.) çevrileceği belirtilerek ÇHC’ye
gitmek üzere Boğazlar’dan “savaş gemisi” statüsünde değil, “ticari gemi” statüsünde gösterilerek geçirilmiştir. ÇHC yönetimi o
dönemde Türkiye’ye Varyag’ın donanmasına dâhil edilmeyeceği konusunda resmi güvence verirken, ayrıca Türkiye’ye 2,5
milyon Çinli turist geleceği sözünü de vermiştir. Ancak bu sözlerin hiçbirisi gerçekleşmemiş ve Varyag yenilenme sürecinden
geçirilerek 2012 yılında Liaoning adıyla ÇHC’nin ilk uçak gemisi olarak ÇHC donanmasına dâhil olmuştur.
549
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ihtimali karşısında Türkiye’nin her zaman hazırlıklı olması ve mevcut statükoyu kendi aleyhine bozacak her
türlü girişime ve isteğe şiddetle karşı çıkması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, Boğazlar aracılığıyla
Karadeniz günümüzde küresel güçlerin savaş gemilerini ancak katı kurallara tabi olarak sınırlı sayıda
sokabildiği tek deniz konumundadır ve Rusya için Boğazlar’ın önemi tarih boyunca hiç azalmamıştır. Bu
bakımdan Boğazlar Rusya’nın jeopolitik açıdan herzaman yumuşak karnını oluşturmaktadır ve bu nedenle
Boğazlar’daki herhangi bir statüko değişikliğine Rusya’nın kayıtsız kalması mümkün gözükmemektedir.
Böylesi bir jeopolitik, jeostratejik ve askeri avantaj Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra çatışmaya
girmeden güç dengelerini ve uluslararası konjonktürü iyi analiz ederek diplomasi yoluyla elde ettiği en büyük
kazanımdır ve bundan dolayı çok değerlidir.
2. Kanal İstanbul Projesi’nin Montrö Boğazlar Rejimine Olası Etkileri
“Kanal İstanbul” ya da kamuoyunda bilinen adıyla “Çılgın Proje” olarak basına yansıyan ve
İstanbul’un batısındaki topraklar üzerinde Marmara Denizi ile Karadeniz’i birleştirecek bir kanal açma projesi
olarak Nisan 2011’de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilen alternatif
suyolu projesi, sadece astronomik bütçesi ve doğuracağı çevresel etkiler nedeniyle değil, bundan çok daha da
önemli olarak “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nin kurduğu geçiş rejimine olası etkileri bağlamında siyasi,
hukuki, jeopolitik ve jeostratejik yönleriyle tartışılması gereken bir projedir. “Boğazlar’ın geçiş güvenliğini
sağlamak” argümanına dayanılarak İstanbul Boğazı’nın ulaşım ve ticaret yoğunluğunu azaltacak alternatif bir
suyolu yaratma mantığına dayanan ve 64., 65. ve 66. hükümet programlarında yapımı ve işletilmesiyle ilgili
olarak gerekli yasal düzenlemenin ve çalışmaların yapılacağı belirtilen proje, hayata geçmesi durumunda
Türkiye’ye sağlayacağı iddia edilen bazı ekonomik yararların ve hukuki hakların yanında, Boğazlar’daki geçiş
rejiminin geleceğine ilişkin çok ciddi siyasi, hukuki, askeri, jeopolitik ve jeostratejik riskleri de beraberinde
getirmektedir.
Projeyi makul gösterme çabasıyla ortaya atılan bütün ekonomik ve politik argümanlara rağmen (ki
bunların üzerinde etraflıca düşünüldüğü ve tartışıldığı şüphelidir), özellikle Soğuk Savaş’ın bitiminden bu
yana Karadeniz’de yaşanan askeri ve siyasi gelişmeler çerçevesinde ABD ile Rusya arasında yaşanan
mücadele dikkate alındığında, söz konusu projenin Türkiye’nin “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”yle
Boğazlar’da ve dolayısıyla Karadeniz’de elde ettiği siyasi, hukuki, askeri, jeopolitik ve jeostratejik
kazanımların sürekliliğine ne yönde etki edeceği belirsizdir ve bu yönüyle çok ciddi riskler taşımaktadır. Bu
bağlamda, projenin bilimsel, tarihsel ve jeopolitik gerçekliklerle ne kadar örtüştüğünü anlayabilmek için, onu
ortaya koyanlar ve savunanlar açısından aşağıdaki soruların cevaplanması kaçınılmazdır:
1) Dünyada mevcut doğal ve işleyen bir boğaz var iken buna paralel, insan yapısı, alternatif bir kanal
örneği var mıdır?
2) Ortalama 150 metre genişlikte ve 25 metre derinlikte olacağı öngörülen, bu haliyle Boğaziçi’nden
çok daha dar olan ve ana amacı “Boğazlar’ın geçiş güvenliğini sağlamak” olarak ifade edilen kanalın kazaları
önlemesi ve olası kazalarda müdahaleye daha elverişli olması mümkün müdür?
3) Projenin gerçekleşmesi durumunda “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”ne olası etkileri ve bu bağlamda
Boğazlar’ın jeopolitik, jeostratejik, siyasi, askeri ve hukuki bütünlüğünü bozacak bir sürecin başlatıcısı olarak
Türkiye’nin mevcut kazanımlarını kaybetmesine yol açabileceği konusunda gerçekçi bir değerlendirme
yapılmış mıdır? Bu ve benzeri konular Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere
konunun muhatabı ve uzmanı ilgili çevrelerle istişare edilip bir politika belirlenmiş midir?
4) “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”ne göre ticaret gemilerinin vergi ve harçlar dışında Boğazlar’dan
geçiş ücreti ödemeden geçme hakkı söz konusu iken, tankerler ve diğer ticaret gemileri paralı hizmet verecek
olan bu kanala hangi hukuki gerekçeyle yönlendirilebilecektir? Bu bağlamda yeni kanalın statüsü nedir ve
uluslararası topluma nasıl kabul ettirilecektir?
5) “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”ne göre Boğazlar’dan geçmek konusunda belirli nitelikleri ve şartları
taşıması gereken askeri gemilerin dışında kalan gemilerin bu kanaldan geçip geçemeyeceği ve bunun “Montrö
Boğazlar Sözleşmesi”ne etkileri ve Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin bu yeni durum karşısında ortaya koyacağı
siyasi, askeri ve hukuki tepkiler karşısında Türkiye’nin yeterli hukuki dayanağı ve siyasi gücü var mıdır?
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Bu ve benzeri soruların projeyi ortaya koyanlar ve onu savunanlar açısından ne kadar düşünüldüğü,
önemsendiği ve istişare edildiği ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber, projenin ortaya konulurken son 200
yılda Boğazlar’dan geçişi düzenleyen rejimlerin Türkiye açısından hayati önem taşıyan normlarının
görmezden gelindiği ve salt hukuki ya da salt siyasi argümanlarla meselenin ele alındığı görülmektedir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, coğrafyanın uluslararası ilişkilerde bir koz olarak kullanılması, yani
edilgenlikten çıkarılıp etken bir güç haline dönüşmesi, sahip olduğunuz coğrafi kozunuzu kullanabileceğiniz
çerçeveyi belirleyen rejimler sayesinde mümkün olabilmektedir. Meseleye bu şekilde bakıldığında,
Boğazlar’ın jeopolitik ve jeostratejik önemi başkalarının bu yöndeki tasarımlarından kaynaklanırken, bu
önemin bir koz olarak kullanılması ancak Boğazlar’dan geçişi düzenleyen rejimler üstünde söz sahibi olmakla
mümkündür (Akgün, 1994: 213-214). Tüm rejimlerin üstüne oturduğu prensip adil olmalarıdır. Ancak, adalet
güçle orantılı olduğu için adil olmamaları ancak güçlü devletler tarafından iddia edildiğinde önem kazanır.
Dolayısıyla rejimi uygulama sorumluluğunu elinde bulunduran devletin ya da otoritenin, rejimi kendi çıkarları
için kullanırken güç dengelerindeki dalgalanmaları doğru hesaplaması gerekmektedir (Akgün, 1994: 214).
Yakın geçmişte Boğazlar’dan geçişi düzenleyen rejimler üç temel norma bağlı olmak durumunda
kalmıştır. Bunlardan ilki, Türkiye’nin güvenliğidir. Türkiye’nin güvenliğini sağlamayan bir rejimin uzun
dönemde işleyebilmesinin mümkün olmadığının en iyi kanıtı Lozan Boğazlar rejiminin 13 yıl içinde değişmiş
olmasıdır. “Montrö Boğazlar Sözleşmesi” bu açıdan Türkiye’nin güvenlik gereksinmelerine tam anlamıyla
olmasa da uzun yıllar cevap verebilmiştir ve hâlihazırda bu durum devam etmektedir. Boğazlar’dan geçişi
düzenleyen rejimlerin ikinci temel normu ise geçiş serbestisinin kullanımıyla ilgilidir. “Küçük Kaynarca
Antlaşması”ndan (1774) başlayarak ticaret gemilerine tanınan geçiş ayrıcalığı, savaş gemileri için birkaç
istisna dışında genel bir kural olarak tanınmamıştır. Bir başka deyişle, geçiş serbesti tarihsel olarak ticaret ve
savaş gemileri için ayrı ayrı düzenlenmiştir ve aynı ayrım günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bu
çerçevede, Türkiye’nin muharip olduğu savaş zamanında ve “kendini pek yakın bir harp tehdidine maruz
saydığı durumlar” dışında, ticaret gemilerinin “bayrak ve yükleri ne olursa olsun” serbest geçiş hakkından
faydalanmaları öngörülmüştür. Savaş gemilerinin geçişi ise Türkiye’nin ve Karadeniz’e kıyıdaş olan
devletlerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekçi bir biçimde kısıtlanmıştır. Bununla bağlantılı olarak
Boğazlar rejimlerinin üçüncü temel normu da Karadeniz–Akdeniz dengesinin korunması olmuştur. Tarihsel
süreçte bu denge 1918’e kadar geçiş serbestisinin tanınması yoluyla sağlanılmaya çalışılmış, 1923’ten
başlayarak dengenin kısıtlamalar yoluyla korunması prensibi üstünde anlaşılmıştır. Bugün ise bu denge,
Türkiye’ye “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”yle tanınan ve aslında hukuksal açıdan 1936’dan beri çeşitli
tartışmalara konu olan takdir hakkıyla sağlanmıştır. Dolayısıyla, Karadeniz güvenliğinin anahtarı Türkiye’nin
eline geçmiştir (Akgün, 1994: 214-215).
Genel durum böyle iken ve jeopolitik ve jeostratejik açıdan Türkiye sağladığı kazanımlar ortadayken,
“Kanal İstanbul” projesiyle birlikte Boğazlar kozunun kullanım biçimi 75 yıl sonra ilk defa geleneksel
kullanımdan önemli bir sapma gösterme eğilimine girmiş durumdadır. Zira, iki yüz yıldır Karadeniz–Akdeniz
dengesindeki anahtar konumundan faydalanan Türkiye, kozunu kullanırken kendisine bu avantajları ve kozları
sağlayan Boğazlar rejimini ortadan kaldırmak istemektedir. Bu gerçeklik ve projeyi ortaya koyanların ve
savunanların genel argümanları AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) iktidarının politikalarına yakınlığıyla
bilinen Yeni Şafak gazetesinin 14 Şubat 2014 tarihli sayısında şu şekilde ifade edilmektedir: “Türkiye, Montrö
Anlaşması’ndaki kısıtlamalar nedeniyle 28 yılda İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerden elde edeceği 10
milyar dolar gelirden mahrum kaldı. Kanal İstanbul projesi tamamlandığında, Montrö by–pass olacağı için
kasamıza yılda 8 milyar dolar girecek. Çılgın proje, ‘Kanal İstanbul’ tamamlandığında, dünyanın en önemli
ticari suyollarından biri Süveyş kanalından daha fazla kazanacak. Günlük 160 geminin geçiş yapması
beklenen Kanal İstanbul projesi Montrö’ye tabi olmayacağı için Süveyş Kanalı gibi ton başına ortalama 5,5
dolardan fiyatlanabilecek. Süveyş’ten en fazla 150 dwt’lik gemiler geçebilirken Kanal İstanbul 300 bin tonluk
gemiler için uygun olacak. …Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili 'Süveyş’i sollayacak
proje' diyerek verdiği önemi dile getirmişti. …Kanal İstanbul aynı zamanda, yeni bir uluslararası suyolu
olması bakımından, bölgede kartları Türkiye lehine yeniden dağıtacak.” (Ünal, 2014).
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AKP iktidarının izlediği öngörüsüz ve abartılı genel dış politikanın lafzına ve ruhuna son derece uygun
olan bu popülist, oportünist, ayakları yere basmayan ve bir fanteziden ibaret olan bu argümanlarla yola
çıkıldığında Türk dış politikasının Boğazlar’la ilgili olarak önümüzdeki dönemlerde karşılaşacağı riskler ve
açmazlar “Kanal İstanbul” projesinin makul, tutarlı, gerçekçi, rasyonel ve güç dengelerini iyi hesap eden bir
anlayış üzerine bina edilmediğini ortaya koymaktadır. Bir kere Boğazlar’da ve Karadeniz’de “Montrö
Boğazlar Sözleşmesi”nin hükümlerinin uygulanmasını imkânsız kılacak veya etkisini azaltacak bir statünün
getirilmesi uluslararası ilişkilerin ve diplomasinin yalın kuralı “pacta sunt servanda” (ahde vefa) ilkesi gereği
mümkün değildir. İstanbul Boğaz’ına paralel bir suyolu açılarak “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nin içi
boşaltılamayacağı gibi, Sözleşme’nin askeri bakımdan gözettiği Rusya da böyle bir duruma razı olmayacaktır
(Oran, 2013).
İkinci olarak, “Kanal İstanbul”dan hangi tür gemilerin geçeceği ve buna kimin nasıl karar vereceği
başlı başına bir sorun olarak ortada durmaktadır. Eğer sadece ticaret gemileri buradan geçiş ücreti dâhilinde
istifade edeceklerse, Montrö’de belirlenen vergi ve harçlar dışında geçişin ücretsiz olduğu Boğazlar dururken
bu gemiler hangi hukuki dayanakla ya da yöntemle “Kanal İstanbul”a yönlendirilebilecektir? Diğer taraftan,
Ağustos 2008’deki Gürcistan Krizi’nde de (Güney Osetya Savaşı) görüldüğü gibi, ABD donanmasına bağlı
oldukları için savaş gemisi statüsünde bulunan ve her biri “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nde öngörülen
tonajın üstünde olan “hastane gemileri” “Kanal İstanbul”dan geçmek isterse ne olacaktır? Bu gibi durumlarda
“evet” ya da “hayır” demek hem Türkiye’nin menfaatleri açısından hem de hukuksal ve siyasal açılardan
mümkün olabilecek midir? Karadeniz’de güç kullanımına olanak verecek şekilde savaş gemisi yığılmasını
önleme amacını da taşıyan ve bu özelliğiyle de neredeyse Karadeniz’i askeri açıdan kapalı bir deniz statüsüne
getiren “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”ne aykırı olarak “Kanal İstanbul”un yaratacağı bu tür jeopolitik ve
jeostratejik riskler karşısında Türkiye ne yapacaktır?
Uluslararası hukuk uzmanı Hüseyin Pazarcı’ya göre “Kanal İstanbul” projesiyle, “Montrö Boğazlar
Sözleşmesi”nin getirdiği Karadeniz’in askeri açıdan kapalı bir deniz olma güvencesi belirsiz hale gelebileceği
gibi, Türkiye’nin ABD ve AB gibi uluslararası güç odakları tarafından baskıya maruz kalacağı endişesini de
ortaya çıkaracaktır. Uluslararası hukuka göre bir devletin kendi sınırları içinde bir kanal açması durumunda
bunun kontrolünün tamamen kendisine ait olacağı ilkesini anımsatan Pazarcı’ya göre, savaş gemileri veya
ticaret gemilerinin geçişi kanal sahibi ülkenin takdirindedir. Böyle bir serbest kullanım ortaya çıktığı taktirde
Karadeniz için öngörülen silahsızlanma ilkesi ortadan kalkacak ve ABD gibi ülkeler “Montrö Boğazlar
Sözleşmesi”nin yumuşatılması baskısını arttıracaklardır. Hâlihazırda “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”ne
dayanarak bu tür baskılara direnebilen Türkiye’nin, bu sözleşmeyi by–pass edecek olan “Kanal İstanbul”
projesiyle denetim kendisinde olduğunda direnebileceği son derece şüphelidir ve uluslararası politikanın
dinamik yapısı bunu hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu yolun bir kere açılması durumunda ise Rusya
bundan rahatsızlık duyacağı gibi, Karadeniz’deki dengeler de kaçınılmaz bir biçimde bozulacaktır. Daha da
kötüsü, Karadeniz’in silahlanmasına bu kanal vasıtasıyla Türkiye müsaade ettiği taktirde, “Montrö Boğazlar
Sözleşmesi”nin artık uygulanamaz durumda olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkacak ve Sözleşme’nin 1. maddesi
gereği bu kez de Boğazlar’dan geçiş tamamen serbest hale gelecektir. Karadeniz’de varlık göstermek isteyen
ve bugünkü kısıtlamalar nedeniyle bunu yapamayan ABD, NATO ve AB ülkelerinin işine en fazla yarayacak
senaryo da bu olacaktır (Çakırözer, 2011).
“Kanal İstanbul” projesinin hayata geçmesiyle birlikte Boğazlar’da ve Karadeniz’de ortaya çıkacak
belirsizlik süreci sonucunda “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nin tadilatı söz konusu olduğunda değişikliği
sadece belirli maddelerle sınırlı tutmak oldukça zor olacaktır. Herhangi bir kısmi değişiklik talebinin
Sözleşme’nin tümüne sıçramayacağının hiçbir garantisi yoktur (Akgün, 1994: 224). Kaldı ki Boğazlar
konusunda yeni bir anlaşmaya varılması Rusya ve ABD’nin/NATO’nun çelişkili çıkarları nedeniyle çok zor
görünmektedir. Bölgedeki en etkili NATO deniz gücü olarak ABD, böylesi bir süreçte Karadeniz’e ulaşmak
için kendi çıkarları doğrultusunda Boğazlar’daki kısıtlamaları azaltmaya çalışırken, buna karşılık olarak da
Rusya’nın haklarını ise daha fazla sınırlandırmaya çalışacaktır. Ayrıca ABD, yeni yapılacak bir sözleşmede
Rusya’nın Türkiye’nin Boğazlar’daki egemenliği hakkında yapacağı baskıları önlemek maksadıyla bu
sözleşmeye taraf da olmak isteyecektir. Bütün bu şartlar altında Boğazlar’da çıkarları olan tüm ülkelerin tekrar
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ortak bir payda altında toplanmaları pek mümkün gözükmemektedir (Buzan, 1976: 242-246). Dolayısıyla,
“Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nin değiştirilmesi veya yeni bir sözleşme düzenlemesi için toplanacak olan bir
konferanstan sonuç alınamazsa –ki muhtemelen sonuç alınamayacaktır–, Montrö Boğazlar rejiminin Türkiye
lehine getirdiği bütün hükümler ve haklar ortadan kalkacak ve Boğazlar’da dünya üzerindeki diğer boğazların
tâbi olduğu (kıyı devletine sınırlı hak tanıyan) geçiş rejimi uygulamaya konulacaktır (Toluner, 2004: 410).
SONUÇ
Boğazlar, tarih boyunca siyasi, askeri ve ekonomik açıdan uygarlıkların kesişme ve mücadele noktası
olagelmiş, çağlar boyu bu önemini koruyarak her devirde büyük devletler açısından stratejik bir konuma sahip
olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun Boğazları ele geçirdiği 15. yüzyıldan itibaren 19. yüzyılın ilk çeyreğine
kadar Boğazlar konusunda tek yetkili güç olarak belirlediği Boğazlar rejimi, bu tarihten itibaren
imparatorluğun güç kaybetmesine bağlı olarak çeşitli uluslararası antlaşma ve sözleşmelerle belirlenmiş ve
dönemin büyük devletleri Boğazlar rejimini kendileri lehlerine çevirmeye çalışmışlardır. Böylelikle başta
Rusya ve İngiltere olmak üzere, Fransa ve Almanya gibi büyük devletler açısından Boğazlar ve Karadeniz
hep önemli olmuş ve bu konuda büyük çıkar kavgaları yaşanmıştır. Boğazlar’ın sahip olduğu jeopolitik ve
jeostratejik önem, Boğazlar üzerindeki hâkimiyet kurma mücadelelerinin tarihi gelişim süreci göz önüne
alındığında yadsınmaz bir gerçekliktir. Çağların değişmesi, uluslararası politikanın kuvvet dengelerindeki
değişmeler ve teknolojik gelişmeler dahi Boğazlar’ın jeopolitik ve stratejik önemini azaltmamış, aksine
arttırmıştır.
“Küçük Kaynarca Antlaşması”ndan (1774), yani Rus gemilerinin Karadeniz’de Osmanlı
İmparatorluğu’ndan izin almadan geçiş yapma hakkı kazanmasından beri Boğazlar’daki egemenlik ve
statükoyla ilgili tartışmalar incelendiğinde, Boğazlar’daki ve Karadeniz’deki rejimin sürdürülmesinde hukuki
argümanlardan veya adalet ilkesinden daha çok güç dengeleri ve dünya politik dengelerinin etkili olduğu
görülmektedir. Hal böyleyken ve iki kutuplu sistemin parçalanıp yerini normları henüz belli olmayan bir
uluslararası sisteme bırakmış olduğu mevcut durumda, Türkiye’yi çevreleyen Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya
ve Ortadoğu bölgelerinin de istikrarsızlık içinde olduğu hesaba katıldığında, bu belirsizlik ve istikrarsızlık
ortamı içinde Türkiye’nin titizlikle uygulamaya çalıştığı Montrö Boğazlar rejimi 20. yüzyılda olduğu gibi 21.
yüzyılda da Türk dış politikası için güvenilebilecek ve tutunulabilecek bir alan yaratmaktadır
Bu çerçevede, Boğazlar’ın 19. ve 20. yüzyıllarda geçirdiği evreler göz önüne alındığında; Montrö’de
alınan neticenin çok açık siyasi bir başarı olduğu aşikârdır. Zira, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”, yürürlüğe
girdiği tarihten günümüze kadar, İkinci Dünya Savaşı gibi tüm dünyayı etkileyen bir savaş yaşanmasına ve
sözleşmeye taraf olan devletlerden SSCB ve Yugoslavya’nın dağılmasına ve sözleşmenin değiştirilmesi veya
kaldırılması girişimlerine rağmen, hâlâ yürürlükte kalabilen Türkiye’nin yaptığı önemli bir sözleşmedir.551
Hal böyleyken, yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesini düzenleyen şekil şartlarının müsait olmasına ve
bu istikamette söylem düzeyinde kalan çeşitli girişimlere ve yaşanan bazı olaylara rağmen 83 yıldır istikrarlı
bir şekilde uygulanmakta olan “Montrö Boğazlar Sözleşmesi” ve rejimi, alternatif bir suyolu projesi olarak
gündeme getirilen “Kanal İstanbul” projesiyle birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Ortaya koyanları ve
20 yıllık bir süre için imzalanan sözleşmenin tadili için sözleşmenin 28. maddesine dayanılarak taraflar tadil talep
edilebilecektir, ancak günümüzde taraflarca sözleşmenin tadili henüz talep edilmiş değildir ve sözleşme yürürlükte kalmaya
devam etmektedir. Tam da bu noktada, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi” konusundaki tüm tartışmaların merkezinde yer alan bir
ihtimale –ya da “risk”e– de değinmekte fayda vardır. O da Sözleşme’nin 1. maddesinde öngörülen ve yukarıda bahsi geçen 28.
maddeyle de “süresiz” kılınan geçiş serbestliği ilkesidir. Sözleşme’nin içeriği ve/veya geleceği (varlığı) konusundaki her türlü
tartışmanın bir şekilde gelip tıkandığı yeri ifade eden bu düzenlemenin anlamı ise şudur: Sözleşme’nin zamana ayak uyduramadığı
gerekçesiyle yenilenmesi daha doğrusu yürürlüğüne son verilerek yeni bir metin hazırlama yoluna gidilmesi yönündeki her öneri
süresiz geçiş serbestliği gerçeğini hesaba katmak zorundadır. Türkiye başta olmak üzere belki de tüm tarafların ve diğer
uluslararası aktörlerin –çeşitli eleştiri ve şikâyetlere rağmen– Sözleşme’nin varlığının bir şekilde devam etmesinden yana tutum
takınması da bu düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Örneğin Türkiye, 1998 Boğazlar Tüzüğü’yle bulunan çözüm sürecinde de
görüldüğü gibi, Sözleşme’nin değiştirilmesi riskini almamayı daha uygun bulmuştur. Karadeniz’de bir şekilde sağlanmış dengenin
olası bir yeni uluslararası düzenlemeyle –hele değişen uluslararası koşullar gibi nedenlerle ABD gibi yeni tarafların olacağı da
neredeyse kesinken– kendi aleyhine bozulabilecek olması kaygısıyla hareket eden Rusya da benzer bir politika izlemiştir.
551
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savunucuları tarafından “Çılgın proje” olarak lanse edilen ve gerçekleşmesi durumunda gerçekten de
Boğazlar’da ve Karadeniz’de dengeleri değiştirecek bir sürecin başlatıcısı olacak söz konusu proje, tarihsel
ve jeopolitik gerçekliklerden uzak bir anlayışın bir ürünü olarak Türkiye’nin kendi eliyle gerçekleştireceği
“jeopolitik bir çılgınlık” olmaya aday durumdadır.
Bütün iddiaların ve yansıtılanların aksine, bölgesel ve küresel oyunlarda yapısal zayıflıklarından dolayı
dominant bir karakter sergilemesi henüz mümkün olmayan ve açıkçası dış politikada bir prestij kaybı ve
belirsizlik dönemi içerisine girmiş olan Türkiye’nin, “Kanal İstanbul” projesiyle Boğazlar’da ve Karadeniz’de
sonu belli olmayan bir maceraya yelken açması elinde olanları da yitirmesine yol açacaktır. “Montrö Boğazlar
Sözleşmesi”yle Boğazlar’da ve Karadeniz’de tartışılmayacak derecede önemli haklar elde etmiş bulunan
Türkiye açısından Sözleşme’nin devam ettirilmesi, kısmen ya da tamamen değiştirilmesine göre daha kazançlı
bir durum ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki dış politikada zaman zaman müttefikler ve ilkeler
konjonktürel yapı itibariyle değişse de, coğrafi unsurlar süreklidir ve bu nedenle de onun sağladığı avantajları
elde tutmak ve korumak gerekir. Boğazlar da bu yönüyle hem Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem de
Türkiye Cumhuriyeti’nde hâkimiyetin ve güvenliğin asli unsuru olagelmiştir. Bütün bu özelliklerinden dolayı
uluslararası politikanın dengeleri açısından önemini hep devam ettirecek olan Boğazlar, dün olduğu gibi
bugün de Türkiye’nin dış politikasını etkileyen/belirleyen ve ona yön veren bir öğe olmaya devam edecektir.
Zira Boğazlar Türkiye için menfaat değil, varlık, egemenlik ve güvenlik meselesidir (Bilsel, 1948: 8). Osmanlı
İmparatorluğu’ndan beri Boğazlar’da ve Karadeniz’de yaşanan siyasi, askeri ve hukuki mücadele bu
gerçekliğin en açık yansımasıdır. Dolayısıyla hayati çıkarlar açısından Boğazlar’la en ilgili devlet Türkiye’dir
ve öyle de olmaya devam edecektir. Türkiye’nin “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”yle Boğazlar’da elde ettiği
jeopolitik, jeostratejik, siyasi, askeri ve hukuki kazanımların geçerliliğinin sadece hukuki metinlerle değil
dünya güç dengeleriyle de yakından ilgili olduğu düşünülürse, Montrö Boğazlar rejiminin değişimi konusunda
ileri sürülecek her türlü isteğe, argümana ve baskıya karşı Türkiye’nin sadece uluslararası hukuka
dayanmayıp, içinde bulunulan bölgesel ve küresel güç dengelerini iyi değerlendirmesi ve kendi ulusal gücüne
dayalı, proaktif bir yaklaşım içerisinde olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Dolayısıyla, beş asırdan beridir
bütün güvenliği ve varlığı Boğazlar’a bağlanmış olan Türkiye’nin ve bütün bir Anadolu coğrafyasının
kaderinin “Kanal İstanbul” projesi gibi “jeopolitik bir çılgınlık ve fantezi”ye kurban edilmesi, Türk dış
politikası ve Türk tarihi açısından 21. yüzyıldaki en büyük “jeopolitik hata” olacaktır. Umarım tarih ve gelecek
beni yanıltır.
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Dr. Öğr. Üyesi İsmail DURSUNOĞLU552
ROLE OF DEVLET BAHÇELI OVERCOMING POLITICAL CRISES IN TURKEY:
THE ANALYSIS OF STATEMENTS and POLICIES553
TÜRKİYE’DE SİYASAL KRİZLERİN AŞILMASINDA DEVLET BAHÇELİ’NİN ROLÜ:
SÖYLEM ve POLİTİKALARIN ANALİZİ

ABSTRACT
Politics is effort to find solutions to social expectations, demands and problems. The most important
characteristic of politics is that it is appropriate to overcome crises experienced in the process of governance
again within the framework of politics. Many crises that lived in recent years have been resolved within
politics and solved by the approaches of political leaders. Political parties are legal organizations formed by
people who have gathered around common aims on the same intellectual basis. At the top of the political
parties is the general elected party organs. The President is the showcase of the political party. According to
the party leader, voting behavior is seen as a very important factor In public opinion surveys conducted in
Turkey. In addition, there is leadership, respect and loyalty to leader in the cultural codes of the Turkish
identity. Hence, the political crisis in Turkey, parliament, government, political parties take up the role of the
leader is a social expectations. In this study, a leader profile to overcome the political crisis experienced by
Turkey in recent years are discussed. In the study, it is stated how political crises are resolved through the
political responsibilities and initiatives taken by MHP President Devlet Bahçeli.
Keywords: Leader, Leadership, Crisis, Political Crisis, Devlet Bahçeli.

ÖZ
Siyaset, toplumsal beklenti, talep ve sorunlara çözüm arama çabasıdır. Siyasetin en önemli özelliği,
yönetme sürecinde yaşanan krizleri yine siyaset çerçevesinde aşmayı uygun görmesidir. Son yıllarda yaşanan
birçok kriz, siyaset içinde ve siyasi liderlerin yaklaşımları ile çözüme kavuşmuştur. Siyasal partiler, aynı
düşünsel temelde hareket eden ortak amaçlar etrafında bir araya gelmiş insanların oluşturduğu yasal
örgütlerdir. Siyasal partilerin en tepesinde parti organlarınca seçilmiş genel başkan yer alır. Genel başkan,
siyasal partinin vitrinidir. Türkiye’de yapılan kamuoyu araştırmalarında parti liderine göre oy verme davranışı
çok önemli bir faktör olarak görülmektedir. Ayrıca Türk kimliğinin kültürel kodlarında da liderlik, lidere saygı
ve sadakat bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de yaşanan siyasal krizlerde, meclis, hükümet, siyasal parti
kadar liderin de rol üstlenmesi toplumsal bir beklentidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı
siyasal krizleri aşma konusunda bir lider profili ele alınmaktadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
aldığı siyasi sorumluluk ve inisiyatifler üzerinden yaşanan siyasal krizlerin nasıl çözüme kavuşturulduğu
belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lider, Liderlik, Kriz, Siyasi Kriz, Devlet Bahçeli.
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INTRODUCTION
Throughout history, people have been making discussions about by whom and how they are ruled,
who has to rule and how they have to rule, what the foundations of political authority are or have to be.
Besides, they have examined and made evaluations on why and how individuals have obtained the exceptional
influence in determining social rules and politics, why they are the exceptional people who apply those rules
and why others are not (Edinger, 1976: 3). Even in settings consisting of only two people, the act of influencing
and directing the other in the process of decision making and application is observed. The same is also true
for larger masses. This case is unavoidable for the continuity of social life in such matters as managing and
obedience to rules. As in every organizational structure, a leader is needed in political parties founded to obtain
the political power and having a large membership base. Steps of the political leader, who activates and directs
his supporters in line with the objectives of the political party, are considered a leadership activity. In addition
to the characteristics expected of the political party leader, his attitude in the events of political crises is closely
followed by voters. In cases where politics lacks solutions and the political system is congested, although as
a center of solution, the politics applied by the leader will bear the characteristic of a test for him. In this
particular study, a leadership profile has been handled in the context of political crises that Turkey has
experienced in recent years. The steps taken by Devlet Bahçeli, Leader of the National Movement Party
(MHP), have been studied in the axis of leadership. The study is comprised of two sections. In the first section,
the concepts of leader, leadership, leadership types and political leader are explained. In the second section,
the political crises and the steps taken by Devlet Bahçeli in coping with those crises are handled. In the face
of the political crises taken place in the Turkish political life, how the politics applied by the MHP leader, his
political statements and standing contributed to overcoming the crises are analyzed. The purpose of the study
is to discuss how political crises are overcome over the profile of a leader. Evaluation of political statements
and politics applied will be the method of the study.
1.Leader, Leadership and Types of Leadership
Leader is defined as person who direct others towards a certain target (Uygur and Göral, 2005:125),
and leadership as the process of influencing and directing others to realize predetermined purposes. Leadership
is the skill of influencing and directing people in a conscious and programmed way to reach certain objectives
and goals, and the leader is the person who has those skills and qualifications. In dictionary, the word “leader”
means person who goes at the front. Leader is defined as person who encourages and leads, and shares his
experiences with people around him in a particular situation and at a particular time for the organization to
reach its goal; and leadership is defined as the process of those activities (Önen and Kanayran, 2015: 43-45).
Leadership is a kind of process of persuading people to be directed towards predetermined targets (Bakan and
Büyükbeşe, 2010: 74). According to Burns (1978: 125), leadership is the success of activating people towards
predetermined targets using economic, political or similar power tools.
The leader is the person who exercises authority or power. There are three types of authority/leadership
in the classical classification of Weber, which are traditional, charismatic and legal-rational. In traditional
leadership, the leader takes his legitimacy from long-established traditions, and the beliefs in those traditions.
The ruled are observed to obey decisions and commands unconditionally. Limits of the rulers are not
separately specified. Obedience to the individual in question, not to the position. In charismatic leadership,
the legitimacy of power depends on the abilities of a person (the leader), which are considered extraordinary.
The ruled are faithful to their leader because they have witnessed holiness, heroism or some exemplary
characteristics in him, and accept his leadership. Indeed, the meaning “God-given talent” of charisma refers
to this approach. However, what should especially be indicated is that it is more important that people believe
it other than the leader actually possesses those characteristics. Lastly, legal-rational type of leadership, in
another saying rational leadership, is the leader’s taking his legitimacy from the rules that bind everybody.
Briefly, the source of the legitimacy is the law. All affairs related to the leader, including his coming to power,
responsibilities, authorities and losing power are all regulated by predetermined and prevailing laws. In

603

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

today’s modern world, the vast majority of authority/leadership types falls into this category (Kapani, 2010:
96:99). Önen and Kanayran (2015: 46-47) classified types of leadership as the following:
a)Authoritarian Leadership: In this type of leadership, the leader tends to rule by use of force and
violence by turning his characteristics into an element of oppression. There are strict rules in the leadership
and there is no room for opposing views (Yeo, 2006: 65). The only authorized person in the decision-making
process is the authoritarian leader and sharing of power is out of question. The leader is the person who expects
obedience to his commands unconditionally (Newstrom and Davis, 1993: 227).
b)Liberalist (Laissez-Faire) Leadership: In liberalist leadership, members of the organization are in the
foreground, rather than the leader. The leader has limited authority of providing resources for the members in
the affairs carried out to reach the targets, and coordinating the process. Responsibility, sharing and evaluation
are concepts more related to the members of the organization other than the leader.
c)Participatory or Democratic Leadership: The leader pays the maximum importance to human
relations in organizational affairs, and supports the members’ motivation. The profile of a leader who does
not exercise power on his subordinates, but involves them in the planning, decision-making and organizing
processes is in question (Thompson, 1998: 32). This model can be said to fall between the two other above
mentioned models.
d)Transformational and Interactionist Leadership: This is the model in which the leader can correctly
analyze the current political, economic and socio-psychological factors. It involves the leader, who is able to
revise the organization’s objectives according to changes in those areas, interacts with people who work in
this direction and keeps their motivation high.
e)Visionary Leadership: It is the model of leadership involving a leader who has strong vision for
future, and so generates the organizational objectives. It is an understanding of leadership that convinces and
motivates people around to reach the concrete and reachable targets which will push the organization forward.
It establishes a leadership that involves voluntary adherence to the leader’s vision (Cook et al, 1997).
Some people in the society have the characteristics of leadership which is a social and political concept.
Those characteristics allow those people to take positions different from others’, and to come forward in the
processes of making and exercising decisions (Özel, 2009: 172). Briefly, the cases of being a leader and taking
the lead emerge. At this point, there are three approaches of leadership: characteristics, behavior and case
approaches. The characteristics approach is the approach that accepts the characteristics of the leader as
reference and indicates that those are important in leadership. In this approach, the personal characteristics of
the leader are prioritized and it is often expressed that the person is a leader by birth. Such characteristics as
outstanding physical appearance, knowledge and intelligence, creativity, being honest and reliable,
practicableness and taking responsibility, having a social and participatory spirit are listed among the personal
characteristics and skills. In behavior approach, the behavior of the leader exhibited during the leadership
process is examined more than his personal characteristics. Behaviors, such as the leader’s relationship with
his subordinates, authority sharing, motivations skills, etc. are handled in this context. Lastly, in the case
approach, it is possible that the leadership profile and understanding change depending on conditions and the
conjuncture (Önen and Kanayran, 2015: 48-49). While the required characteristics are examined in terms of
physical appearance, intelligence-skills, personality, social and professional characteristics in the
characteristics approach, it has been criticized for evaluating the leadership process according to the leader’s
characteristics. Because, it is possible to come across cases where the leaders who are weak in terms of their
characteristics may be effective and successful, and where people in the organization with better qualifications
than the leader cannot not be leaders (Bakan and Büyükbeşe, 2010: 74). Therefore, today it is necessary to
highlight the behavior approach other than the characteristics approach. Because, the behavior approach
simultaneously offers the answer to the question of “how to be a leader.”
1.1.Political Leader
Leadership is a concept which is discussed mostly in business administration and organizational
affairs. However, this concept is taken as the party leader in politics. The party leader is the person who is at
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the top of an organized structure and manages this structure. Political parties are organized structures
consisting of people with the same political view, the objective of coming to power. Political leadership is the
process of a political movement or a party to gain supporters and organizing, motivating, managing and
directing those supporters for certain objectives. At the top of this process is the political leader. The political
leader should have skills of persuading people around him, making them believe and increasing their
adherence to the leader/party for the organization/political party to reach its objective. Because there are no
rewarding or punishing methods such as firing, increasing or reducing payments over the people under his
command, as in business/organization leaderships. Therefore, the political leader does not have any tool except
from persuasion, along with love, respect and loyalty which he can establish depending on his persuasion
skills. For that reason, the political leader must have quite a high capacity in terms of personality and
communication skills (Özgül, 2015: 151-152).
The leader of the political party is extremely important for his supporters. Therefore, what type of a
leader voters want, what they expect of a leader and what type of a leader they will support have been studied
through public opinion researches. When tendencies of today’s voters are examined, it is seen that the political
leader takes precedence even over the party (Yıldız, 2002: 81). It is more notable especially in political parties
not having strong ideological foundations. Therefore, the political leader must know the society in which he
lives, be aware of the social requests, introduce himself as one that can meet those requests and continually
renew himself in the face of the society. The leader’s characteristics should be a reference image for the whole
party and all the party members. The leader, who is always in public considering the sphere of influence of
the mass media, should be careful about his mode of dressing, know rhetoric well and be able to speak well
(Erzen, 2012: 72). Personal characteristics, political performance and physical appearance of the party leader
are also very important. Those characteristics are closely related to the leadership image. Therefore, the leader
must have such positive characteristics as being strong, practical, visionary, speaker, intelligent, hardworking,
humble, reliable, tolerant, etc., and must not have such characteristics as being a liar, unreliable, selfish, nonvisionary (Anık, 2000: 181). Besides, a political leader should bear the following characteristics: honesty and
reliability, physical characteristics, eloquence and communication power, vision, interest and knowledge
management, evaluating mistakes and shortcomings, courage and determination, ability of arbitration,
accountability and taking responsibility, taking risks and solving crises.
Political leadership, a concept peculiar to the political realm, is the process of having a guiding
influence of a person or persons who is/are considered as leader(s) over the supporters by the supporters,
exhibiting behaviors about coming to power, sustaining and protecting the power. A political leader should be
able to motivate his supporters in line with the party’s objectives, make them struggle for the targets, protect
the integrity of the organization and establish authority over all the elements. Besides, he should be able to
establish a bound with members and supporters, represent the society’s beliefs and thoughts, and make them
believe that all the differences can survive in the whole. In addition to those, the leader should have some
personal characteristics (Komsuoglu, 2003: 1935). For a party to come to power, it must gain the support of a
sufficient number of voters. This is the most important factor for a party leader. Expectations from a leader
and characteristics of leaders were found differently in different studies. Among those are such elements as
election experience, reliability, experience in life, keeping promises, honesty, ethicalness, finding solutions,
perceiving voters’ expectations, respectability and power to influence (Polat and Külter: 8-11).
The leader of a political party is the person who represents the party’s values and policies. The leader
is seen as the face of the party, representative and the most authorized person. For some voters, the leader is
even viewed as a factor that comes in the foreground of the party, causes the party to gain or lose strength.
The voters’ behavior to take the leader to the power, other than the party, explains this situation. The political
leader is the person who has respect, authority and power of sanction, and is able to perceive, understand and
interpret political events. Therefore, what kind of comments a political leader will make on a subject, what
policy he will follow and what kind of a road map he will draw are closely followed by the party organization
and voters. The leader’s approach to any matter makes effect on party members, from the top to the bottom.
When political campaign processes are examined, it is seen that the leader precedes the party’s identification,
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ideology and program. Today, the party leader shines out as the first factor according to which voters will
make their decisions. If voters like the party leader, they will make effort to know his party, the party staff, its
program, promises and activities. Otherwise, they will remain indifferent even at the onset of the political
campaign process. In sum, the leader constitutes the showcase of the political party which he leads
2.Role Of Devlet Bahçeli in Overcome Political Crises
Devlet Bahçeli, Leader of National Movement Party (MHP), is one of the prominent leaders in Turkish
political history. He was born in Osmaniye, and had his university education at Ankara Academy of Economic
and Commercial Sciences. Throughout his university education, he received responsibility at such
organizations as Turkish National Student Federation, Nationalist Finance Officers and Economists
Association, and Institution of University, Academy and College Assistants. He started his academic career
as assistant at the Economics Department in 1972. He completed his doctoral education at the Department of
Economics at the Institute of Social Sciences of Gazi University, and received his title of doctor. He was
among the nationalists arrested after the military coup in 1980. Upon the call of Alparslan Türkeş, leader of
the MHP, he resigned from his position as faculty member in 1987, and joined the National Labor Party (MÇP)
which was founded in line with MHP after 1980 and then changed its name to MHP. He worked as secretary
general and deputy chairman. After the death of Alparslan Türkeş, he was selected as chairman at the 5th
Extraordinary Congress on July 6, 1997. He took his party to the national assembly at the second place at the
elections on April 18, 1999 with the voting rate of approximately 18%. He assumed the role of Deputy Prime
Minister at the government of DSP-MHP-ANAP (url1). The MHP got the following approximate voting rates
at the elections which it joined under the chairmanship of Devlet Bahçeli: 8% on November 3, 2012 (out of
assembly); %14 in 2007; %13 in 2011; 16% in 2015 (June); 12% in 2015 (November) and 11% in 2018 (url2).
Crisis is observed in many areas of life including health, economy, society, law, politics, etc. Above
all, crisis is seen as a fact that should be solved. As a word, crisis means corruption, deterioration, depression,
congestion, threat, etc. Political crises are deadlocks and problems that can occur in many different areas when
political parties or their leaders do not agree on some issues regarding state affairs. It spills outside the
parliament, and can be seen on legal grounds, from election systems to people’s expectations, amendments in
the Constitution and administrative system discussions. Political crises are the processes in which political
parties, which are viewed the address of solution to social problems and expectations and selected for that
purpose, cannot provide any result due to current developments. Crises are closely followed by people, and
affect the reliability that people have for the political system. Political crises which evolve into conflicts and
violence harm the relationship between the state and the people. This process may extend to the point in which
the society refuses the government. It may also cause weakening of the administration’s legitimacy or result
even in its disappearance (Kantar et al., 2018: 10). Therefore, the solution to political crises is of utmost
importance in terms of restoring the reliability for politics and also for continuity of the political process.
Many crises have taken place in the political realm in Turkey, and they were resolved one way or the other.
The risks and responsibilities that the political parties and political leaders undertook are now in the political
memory. One of those leaders is the MHP leader Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli’s first decision in the direction of solving political crises is about taking the DSP-MHPANAP government, which was founded in 1999 and in which he assumed the role of deputy prime minister,
to early elections. The first crisis in the coalition government was due to the discussions about the execution
of the head of terrorists, who was arrested and brought to Turkey on February 13, 1999. This development
strengthened the nationalist ideology in Turkey, and thus took MHP to the parliament, and brought execution
to the agenda as a societal expectation. However, the other partners of the government did not welcome this
proposal because of the EU accession process. Afterwards, the crisis of booklet which arose during the
National Security Council’s meeting on February 19, 2001, the following economic crisis, Ecevit’s health
problems in 2002 and the split of his party caused a political crisis beyond the social and economic crisis to
emerge, and made it difficult for the government to continue. The statement dated May 10, 2002 of Kemal
Derviş, who was given the role of restoring the economy, that “the problem is no longer economic, but
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political. An election date should be determined.” summarizes the situation. The MHP leader, who saw that
the government did not have the belief and opportunity to deal with the political and economic crisis, called
for an early election during an activity he joined in Bursa on July 7, 2002, and then shared his call in written
with people (url3). Bahçeli stated that Turkey was in the process of an early election, and said “The discussions
about political uncertainty and management gap which were intentionally brought to Turkey’s agenda was
increased and a campaign directing at economic and political stability was initiated” (url4). This statement
shows that the process was not only an economic crisis but also included a political crisis. At the elections on
November 3, 2002 all the three parties in the coalition government stayed outside the parliament, and the
newly-founded AK Party came to power alone. Although the responsibility that Devlet Bahçeli assumed and
his policy caused himself and his party to lose power, he prevented Turkey from experiencing a bigger
political, economic and social crisis.
Another crisis in Turkey was the one that appeared during the election of the 11th President, namely
the crisis of 367, and the following e-memorandum issued. When the duration of President Ahmet Necdet
Sezer was completed in 2007, the new agenda of the Turkish politics was centered around the presidential
elections. At that time, Sabih Kanadoğlu, former chief public prosecutor of the Court of Appeals, made a
comment that “367 parliament members had to attend the voting at the General Assembly.” That comment
was supported by the CHP and the opposition. ANAP and DYP, along with the CHP, did not participate in
the presidential voting at the assembly. Abdullah Gül, who gained 357 votes out of 361, was elected president
in the first round. CHP brought the issue to the Constitutional Court, and the court annulled the election.
Besides, the Turkish Armed Forces published a declaration on its official page in the evening of the day of the
first round of elections that it was a party in the discussions, it considered itself a strict defender of secularism,
and it would fulfill its responsibility if the warnings are not taken into consideration. The declaration, which
entered the history under the name of e-memorandum, was reacted against by the political power, and the
decision of an early election was made. The AK Party came to power alone with the vote rate of 46,5% in the
elections of July 22, 2007. In addition to the CHP, the MHP got into the parliament with its vote rate of 14,2%
and 71 members. When the agenda was the presidential elections, Devlet Bahçeli announced that his party
would participate in the voting in the parliament. He stated: “If, the issue is assessed in terms of number 367
according to the latest decision of the Constitutional Court, the MHP will be there during the presidential
voting.” In this way, the political crisis was overcome, and Abdullah Gül went to Çankaya as 11th President
(url5). The crisis also ignited discussions about the governmental system, and it was decided with the
referendum which took place in 2007 that a presidential candidate, who cannot be elected by the Parliament,
may be elected directly by the people. The new decision was an important breach of the parliamentary system,
and also paved the way to the presidential government system.
The general elections of June 7, 2015 resulted in AK Party’s losing power, which had been in power
alone for over ten years. The new political agenda was concentrated on coalition governments and which
parties would form the government. CHP Spokesman Haluk Koç’s declarations in the evening of the election
day were the first signs of the new process. In the press briefing Koç said: “The political power, which has
increasingly turned into an oppressive mode of rule for 13 years, was overthrown in the ballot box for the first
time. The winner of this election is democracy and Turkey. The real loser of this election is Recep Tayyip
Erdoğan. Turkey has won, Recep Tayyip Erdoğan has lost. He was overthrown from power by the people.
Mr. Erdoğan is at loose ends, and his situation is questionable. Mr. Kemal Kılıçdaroğlu and CHP have become
the most important actors in forming the government.” In addition, when asked the question whether they
would join a coalition with the AK Party, he responded: “Mr. Kılıçdaroğlu made it clear. It is not probable
that we come together with the AK Party” (url6). When looked at the above statements, it can be concluded
that there was no possibility for the AK Party and the CHP to form the big coalition even on the first day.
Besides, although Ahmet Davutoğlu was the leader of the AK Party, the election results were commented over
the president who was previously elected by people, which indicated that a legality crisis would appear in
future. After the statement of the CHP, forming the AK Party-MHP coalition government as the second
alternative turned into a social expectation. The opposition put forward some other alternatives of forming the
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government: the CHP-MHP-HDP coalition, the CHP-MHP coalition supported by the HDP, or the CHP-HDP
coalition supported by the MHP. It is seen that in all those alternatives MHP has the key position. In other
words, if a new government was formed, it would be on the approval and content of the MHP –after the
explanations of Haluk Koç. However, forming a government which the HDP joins or supports was rejected
by the MHP on the grounds that this party was an extension of a terrorist organization. Therefore, the only
alternative remained as the AK Party-MHP government. At this point, while Devlet Bahçeli and the MHP’s
manner was awaited, Devlet Bahçeli’s statement in the election evening eliminated this probability. Bahçeli
heavily criticized the AK Party, as a continuation of election campaigns, stated that “either President Erdoğan
should be pulled back to the Constitutional boundaries or he should resign.” Regarding the process, he stated
that as another alternative of government the AK Party-HDP government should be formed, which should be
the requirement and consequence of the solution process. In case a stronger coalition was desired, he referred
to the coalition government of the AK Party-CHP-HDP, and stated that the Turkish nation assigned them the
mission of opposition under all circumstances. Lastly, he said that in case a government was not formed, then
calling for an early election was a requirement. Devlet Bahçeli’s attitude after the elections of June 7 was not
understood and criticized within the party and also by the people. It is still discussed today what Bahçeli’s
political prediction was when he rejected joining the government and even becoming the prime minister.
Different deductions are possible to be made. He especially thought that the life of a probable the AK PartyMHP coalition would be very short because of the disagreements on the solution process. Another alternative
was that he would take the HDP to the government, in a way, which was deemed quite dangerous and
unacceptable. Besides, as mentioned above, the election results were interpreted not only over the AK Party
but also over President Recep Tayyip Erdoğan. In other words, besides the AK Party’s losing the government,
legality of the president was started to be questioned. The effects of a probable legality crisis in any
government to be formed, and a crisis between the President and the government, both of whom were elected
by people, was going to be reflected to the people. Therefore, the political crisis (forming the government)
was going to cause even bigger crises. From that aspect, a new set of elections seemed inevitable. When this
election was concluded in favor of one of the parties, the political crisis (between the President and the
government) was going to be prevented. When viewed from this aspect, the attitude of Devlet Bahçeli after
June 7 and his calling for early elections prevented probable political and social crises. Especially the social
and political developments that took place in the period between June 7 and November 1, when the
government could not be formed, supports this assumption.
Election of the president directly by popular vote was adopted with the 2007 referendum in Turkey,
and Recep Tayyip Erdoğan was elected president in 2014. This amendment breached the parliamentary system
and had some factual indications of the presidential government system. Although the MHP, like the other
opposition parties, often reminded the President of legal boundaries, the position of the Constitution, which
took the parliamentary system as reference, in the face of the new factual situation was continually discussed.
In this process, either the parliamentary system in which the president is elected by the Assembly was going
to be readopted, or the presidential system, which is convenient for the legality of the President who is elected
directly by popular vote, would be adopted. Although the MHP was against the presidential system, it stated
after the attempted coup of FETO, which took place on July 15, 2016, that this factual situation should be
turned into a legitimate one, offering the survival of the state as a justification. Devlet Bahçeli made a call for
Erdoğan in his party group meeting on October 11, 2016 to submit his proposal of presidential system to the
assembly. He explained the reason for this call as “necessity to give this factual situation a legitimate
dimension.” After the discussions on the factual and legal conditions, the road to the presidential system was
paved with the support of the MHP, and the governmental system was changed with the memorandum of
April 16. By this way, the legality crisis (President-government) which already existed or was probable to
start in the political realm was overcome. Besides, the duality between the President and the government, even
if they are both in the same political line, and the conflict of authority were eliminated.
Turkey, which factually adopted the presidential system after April 16 referendum, had to wait for the
elections of November 2019 to design its political institutions in compliance with the new situation. This
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process was also a transitional period and uncertainty. Even if it was not viewed as a crisis, it negatively
affected the institution of politics, which was the center of operations. Bahçeli stated that they would not
nominate a presidential candidate on January 8, 2018, and then called for early elections on April 17, 2018.
Bahçeli asserted that Turkey had very important problems, the new government had to start work as soon as
possible, and “a number of negative factor blossomed, which affected the social, political and economic
dynamics in the way to the elections process.” He also explained that it was very difficult to reach November
2019 because of the discussions on the government system. Bahçeli’s call was supported by the AKP, the
other party in the alliance and the partner in the coalition, and ultimately the presidential and the general
elections were held on June 24, 2018. It is necessary to view Bahçeli’s call as an initiative to eliminate the
political uncertainty, other than overcoming a political crisis. The political call made a newly-formed
government ready in the face of the political, economic and social crises that would have taken place in this
process (until November 2019). It can also be said he made this call with the prediction that the “cumhur
(public) alliance” would have been damaged in the elections of November 2019 if the early elections had not
been held, which would have been reflected on the presidential and the general elections. From this point of
view, he also prevented a probable collapse of the alliance, which could have caused political crises. All those
developments are assessed as Devlet Bahçeli’s policies directing the politics in the last 18 years and aiding to
overcome or prevent political crises in Turkey.
CONCLUSION
The leader is a widely-used concept in the literature of management and politics. The leader is defined
as the person who has the ability to lead others, and the process followed by the leader is accepted as the
leadership. More clearly, leadership is defined as the process of influencing, motivating, managing and
directing other members of the organization for the organization to reach its objectives. In fact, leadership is
observed in every area of society. Because, wherever there is a relationship between the ruler and the ruled,
leadership is in question. Leaders also exists in political parties which aim at coming to power and put effort
accordingly. The leader of a political party is the person who is selected by the organization, dominates the
organization and has the objective of taking his party to power. For this person to be preferred by voters, he
has to have some characteristics of leadership. Because, researches show that the party leader is at the top of
the factors that affect voter behavior. The leader must be a person who has a good physical appearance, is able
to deliver speeches, can take responsibility, has the ability to execute and persuade, is good at communication,
has authority and reliability, etc. What is expected of a leader is to be able to respond to social requests and
expectations, determine policies accordingly, apply those policies and reach a solution in the end. Another
characteristic that is expected of a political party leader is the ability to solve political crises.
Political crisis is the process of congestion and deadlock that take place in the institution of politics,
which is considered as the address of satisfying social expectations and solving problems. What could happen
if political crises are not overcome by the political mechanism has been experienced several times in the
Turkish political history. Its last example is the 367 crisis and the following the e-memorandum that was
written by the Turkish Armed Forces. Therefore, the first objective of politics should be finding solutions to
any problem and introducing the parliament and the government, legitimacy of which depends on people, as
the address of the solution. Political parties and their leaders have important tasks in coping with political
crises. Because continuity of the political system requires the implementation of those tasks. The position
assumed by MHP leader Devlet Bahçeli in the face of the recent political crises and his policies were criticized,
but also appreciated by some quarters. In the face of failure of the government, which was formed after the
1999 elections, in political, social and especially economic crises, and that the continuity of the government
was imperiled, he decided for early elections and imposed his decision on other members of the government,
which led up to the solution of the political crisis. Afterwards, after the 2007 elections he attended the session
of the parliament during the presidential voting and contributed to the solution of the 367 crisis. In the process
when a possible coalition government would not last long because of the uncertainty after the June 7 elections
and the positions of the parties, he called for early elections and provided the political crisis to be solved and
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probable crises in probable coalition governments to be prevented. After July 15, he adopted a new policy
regarding the discussions of the presidential system which he had been against. In the face of the dual legality
problem which occurred when the President was elected by people, he called for legalizing the factual
situation. He allowed the new system, which was no longer a parliamentary system but not a presidential
system in terms of legality, to gain a new identity. By this way, the current and probable crises were prevented.
Lastly, he called for early elections for actualization of the presidential government system which had acquired
a new dimension after the amendment in the Constitution, to prevent social, economic and political crisis and
chaos, and in order for the alliance not to be breached. This call was welcomed by the AKP, and Turkey
factually met the new government system with the June 24 elections. All those developments are considered
Devlet Bahçeli’s policies that lead the Turkish political life. Although those policies did not have positive
reflections on himself and his party, in terms of this study, it should be noted that they (except for the last
policy) contributed to overcoming or preventing current or probable political crises.
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Dr. Öğr. Üyesi. Yusuf Ziya ŞİPAL554; Prof. Dr. Yusuf KADERLİ555
İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT IN TERMS OF TURKEY

ÖZ
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir ölçüt olan lojistik sektörü günümüzde
hizmet sektörü içinde önemli bir paya sahiptir. Bu sektör Türkiye’ de henüz gelişmekte olup mevcut haliyle
henüz nakliyecilik sektörü olarak algılanmaktadır. Ancak ülkenin coğrafi konumu göz önünde
bulundurulduğunda, uluslararası ticaretin de gelişmesiyle, son yıllarda lojistik sektöründe hareketlenme fark
edilmektedir. Lojistik hammaddenin başlangıç noktasından, nihai tüketimin gerçekleştiği son noktaya kadar
hizmetlerin tamamını kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde taşıma hizmetleri oldukça büyük öneme sahiptir.
Taşıma şeklinin seçimi, kısa sürede sevkiyat yada uzun ancak daha düşük maliyetli yöntemler arasında tercih
zorunluluğunu getirmektedir. İntermodal taşıma, malların iki veya daha fazla ulaşım türü arasında aynı taşıma
aracı veya kabın kullanıldığı taşıma türüdür. Kullanıcıların ekonomik çıkarlarını gözetmeyi amaçlayan
intermodal taşımacılık sistemi, yapısı gereği farklı taşımacılık türlerinin üstün taraflarını entegre eder.
Çalışmada lojistik ve taşımacılık sektörüne ilişkin kavramsal çerçeve belirlendikten sonra intermodal
yük taşımacılığı ile ilgili olarak taşımacılığın özellikleri bileşenleri ve tercih edilme nedenleri açıklanacaktır.
Daha sonra Türkiye’de lojistik sektöründe intermodal taşımacılığın yeri ve önemi değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, İntermodal Taşımacılık, Entegre Taşımacılık.
JEL Kodları: L91, F10.

ABSTRACT
The logistics sector, which is an important criterion in determining the development levels of countries,
has an important share in the service sector today. This sector in Turkey is not yet perceived as freight sector
is developing in its current form. However, taking into consideration the geographical position of the country,
with the development of international trade, the activity in the logistics sector has been noticed in recent years.
Logistics covers the entire range of services from the starting point of the raw material to the final point of
final consumption. In this process, transportation services are of great importance. The choice of mode of
transport necessitates the choice between shorter shipment or longer but lower cost methods. Intermodal
transport is the mode of transport in which the same transport means or containers are used between two or
more modes of transport of goods. The intermodal transportation system, which aims to protect the economic
interests of the users, integrates the superior aspects of different types of transportation due to its structure.
In this study, after determining the conceptual framework related to logistics and transportation
sector, the characteristics and components of transportation and the reasons for choosing intermodal freight
transportation will be explained. Then the importance of intermodal transport in the logistics sector in Turkey
will be evaluated.
Keywords: Logistics, Intermodal Transportation, Integrated Transportation.
JEL Codes: L91, F10.
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GİRİŞ
Uluslararası ticaret hacminin artması ile piyasalarda rekabet artmıştır. Küresel rekabet, işletmelerin
ürettikleri ürünleri daha düşük maliyetle ve daha kaliteli üretmeye, aynı zamanda müşterinin istediği mekân
ve zamanda teslim etmeye zorlamaktadır. Özellikle müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürdürülmesi için
doğru ürün, doğru fiyat, doğru pazarlama teknikleri ve doğru yer gibi birçok unsurun bir arada gerçekleşmesi
gerekmektedir. Günümüzde hizmet sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan lojistik sektörü, maliyetlere
etkisi açısından oldukça önem arz etmektedir. Lojistik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen taşıma sistemi,
farklı özelliklere sahip karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu gibi maliyet, güvenlik, hız ve çevre kirliği
açısından farklı avantaj ve dezavantajlara sahip alt sistemlerden oluşmaktadır. Ülkeler arası ticaretin gelişmesi
dolayısıyla mesafelerin artması, malların tek bir taşıma sistemi kullanılarak taşınmasını zorlaştırmıştır.
Malların taşınmasında, her ulaşım sisteminden etkin bir şekilde yararlanılarak, maliyetlerin ve taşıma
süresinin azalması gerekliliği intermodal taşımacılığı doğurmuştur. İntermodal taşımacılık, taşıma sektörünün
ekonomik, sosyal ve ekolojik maliyetler yaratması nedeniyle yaygınlaşmaya başlamıştır.
1. Lojistik
Lojistik sistemi genel anlamda siparişin alınması, siparişin üretilmesi, yerine getirilmesi, ürünün veya
bilginin dağıtımının koordinasyonunun sağlanmasıdır. Başlangıçta sadece malzeme nakliyesi alanlarından
ibaret olan lojistik; zaman içerisinde depolama, sipariş işleme, elleçleme, ambalajlama paketleme, stok
yönetimi, satın alma, sigortalama, gümrükleme ve nihayet taşıma gibi alanları da kapsar (Şekkeli, 2010: 1617).
Depolama: Ürünleri başlangıç noktası ile tüketimi arasında korumak ve sigortalamak için kullanılan
alandır. Depolama esas olarak teslim alma, kontrol, yerleştirme, sayım ve gönderme süreçlerini
kapsamaktadır.
Sipariş İşleme: Verilen siparişin teslimatının müşterinin belirlediği mekân ve sürede
gerçekleştirilmesini içermektedir (532815 tez s13). Hammadde siparişlerinin verilmesi, müşteri siparişlerinin
alınması, kayıtların yapılması, kontrolü, depolama ve taşıma sistemleri ile ilişki kurularak yüklenmesi, her
türlü dokümanların (irsaliye, proforma fatura, doküman, tahsilat, ödeme) tamamlanması gibi faaliyetleri içerir
(Bilginer, Kayabaşı, Sezici: 2008:8).
Elleçleme: Sipariş edilen eşyaların genel özelliklerini değiştirmeden istiflenmesi, taşınması, yer
değiştirmesi, yenilenmesi, tamiri gibi işlemleri ifade eder.
Ambalajlama, Paketleme: Ürünün lojistik süreçte zarar görmeden hareket etmesini sağlamak amacıyla
koruma altına alınmasıdır. Ürünlerin korunması için, ambalajların iyi dizayn edilmiş olması ve hasarsız bir
şekilde teslim edilmesini sağlamak için güvence altına alınmasıdır.
Stok Yönetimi: Ürünlerin zamanında üretilmesi ve müşteriye zamanında teslim edilmesi, stokların arz
ve talebinin aksamaması için düzenli bir şekilde teslimi için stok yönetimi oldukça önemli bir aşamadır.
Satın alma: Lojistiğin bir diğer aşaması olan satın alma firmanın faaliyetlerini desteklemek için
hammadde ve yarı mamul tedarik edilmesidir. En uygun kaynakların belirlenmesi, riskin azaltılması gibi
faaliyetlerden oluşur.
Sigortalama: Taşınan ve depolanan eşya, taşıma aracı ve sürücünün oluşabilecek risklere karşı teminat
altına alınmasıdır.
Gümrükleme: İthalat ve ihracat faaliyetlerinde, ürünlerin gümrük sahalarından geçişi sırasında gerekli
işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.
Taşıma: Lojistiğin en önemli alanlarından biri olan taşıma, üretilmiş malların ihtiyaç duyulan bölge ve
merkezlere zamanında ulaştırılmasıdır. Toplam lojistik maliyeti içerisinde yaklaşık %40 gibi önemli bir paya
sahiptir. Taşımacılık sistemi farklı özelliklere sahip, karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, boru hattı ve
kombine taşımacılık gibi alt dallardan oluşur. Her bir tür, farklı taşıma maliyetleri, farklı taşıma şekilleri, farklı
çevresel özellikler ile avantaj ve dezavantajlara sahiptir (Köfteci, gerçek, 2018 5088).
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1.1. Taşıma Türleri
Karayolu taşımacılığı: Karayolu taşımacılığı en anlaşılabilir şekliyle; yük, eşya ve insanların karayolu
taşıtları ile taşınmasıdır. Diğer taşıma şekillerine göre ağır ürünlerde ve kısa mesafeli nakliyelerde daha esnek,
çok yönlü kullanıma açık ve maliyeti oldukça uygundur.
Havayolu Taşımacılığı: Ulaştırma sistemleri içerisinde en yeni ve az başvurulan alt sistem havayolu
taşımacılığıdır. Genelde küçük boyutlu, değerli ticari malların taşınmasında, uzun mesafeleri hızlı, konforlu
ve güvenli bir şekilde aşmak isteyenlerin kullandığı etkili bir sistemdir. Bu sistem ulaştırma tercihinde
maliyetin ikinci planda kaldığı, zamanın öncelikli olduğu durumlarda kullanılmaktadır. (Kurt, 2010:44).
Denizyolu Taşımacılığı: Günümüzde özellikle büyük hacimli yüklerin taşınmasında tercih edilen bir
sistem olan denizyolu taşımacılığı, hızın önemli olmadığı durumlarda kullanılır. Çok büyük hacimli ürünlerin
uzun mesafelerde taşınmasına imkân veren sistem, değişken maliyetlerin havayoluna göre 27, karayoluna göre
7, demiryoluna göre 3,5 kat daha ucuz olması nedeniyle avantajlıdır. (Kogmen, 2014: 11 uhdb.gov.tr).
Demiryolu Taşımacılığı: Genellikle uzun kara yolculuklarında ağır ve hacimli yüklerin taşınmasında
kullanılan demiryolu taşımacılığı, denizyolu ile birlikte en iyi taşıma alternatifidir. (Erdal, 2005:20).
Boru Hattı Taşımacılığı: Diğer taşıma sistemlerine göre alternatif bir ulaştırma sistemi olan boru hattı
taşımacılığı, ticari değeri olan her türlü sıvı ve enerji hammaddelerinin taşınmasında kullanılır. (Aydemir,
2016:400).
Çoklu Taşımacılık: Ticari malların bir taşıma ünitesiyle en uygun sistemleri bir arada kullanarak
başlangıç noktasından varış noktasına kadar taşınmasıdır. Kombine taşımacılığın amacı daha iyi hizmet
vermek için başlangıç noktasından varış noktasına kadar mesafede en ekonomik taşınmayı sunmak,
karayollarındaki sıkışıklığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamaktır. (Çakırlar, 2009:33). Çoklu taşıma
sistemlerinin kullanıldığı yöntem, multimodal taşımacılık, intermodal taşımacılık, kombine taşımacılık
kavramları ile açıklanmaktadır (Devecioğlu, Çavuş, 2013: 98).
- Multimodal Taşımacılık: Ticari malların birden fazla taşıma sistemi kullanılarak taşınmasıdır.
- İntermodal Taşımacılık: Malların tek veya aynı taşıma birimi veya modlar arasında, içindeki yük
elleçlenmeden iki veya daha fazla taşıma sistemi ile taşınmasıdır. Bu yöntemde taşıma araçları ve taşıma
türleri iki veya daha fazla sayıda olmaktadır.
- Kombine Taşımacılık: İntermodal taşıma şeklinde taşıma sürecinin büyük bölümünün demiryolu ve
denizyolu ile yapılması nedeniyle, kombine taşımacılıkta başlangıç ve varış noktalarında mümkün olduğunca
karayolu sistemi kullanılmaktadır. Kombine Taşımacılıkta ayrıca yük elleçlemesi yapılabilmektedir.
2. İntermodal Taşımacılık
Çoklu taşıma sistemlerinden biri olan intermodal taşımacılık, daha öncede tanımlandığı gibi en az iki
taşıma türünün kullanıldığı ve modlar arasında içindeki yük elleçlenmeden gerçekleştirilen taşıma türüdür.
Tanımda iki unsur dikkat çekmektedir; taşıma türü ve elleçleme. İntermodal taşıma türü farklı
kombinasyonlarla, farklı önceliklere göre değişir. Örneğin, maliyetin ön plana çıktığı, zamanın ikinci tercih
edildiği durumlarda denizyolu ya da demiryolu taşmacılığı tercih edilirken; hız ve zamanın ön plana çıktığı
durumlarda hava yolu tercih edilir. Yükün büyüklüğü yada coğrafi koşullara göre denizyolu ya da demiryolu
arasında tercih yapılır (Yersel, 2010:6) İntermodal taşımacılıkta ikinci unsur ise elleçlemedir.
Elleçleme: Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi yerinin
değişitirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması kapların yenilenmesi tamiri işlemlerinin içerir. Bu
taşıma türünde yeniden elleçleme yapılmaması önemli bir noktadır. Dünya denizcilik sektöründe, konteyner,
swap-body ve semi treyler gibi taşıma birimlerinin kullanımı ile çağ atlanmış, 40.000 tonluk bir konteyner
gemisinin yük aktarılması 25 gün iken 2 günden daha az süreye indirilmiştir (Bayerol, 2016: 127).
2.1. İntermodal Taşımacılığın Bileşenleri
İntermodal taşıma çeşitli ulaştırma türlerinin entegrasyonu olduğundan üç temel bileşenden
oluşmaktadır; taşıma üniteleri, taşıma terminalleri, taşıma araçları (Çancı, Erol, 2003:269).
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Taşıma Üniteleri: Taşımacılıkta yükün düşük maliyetle hareket etmesi, kolay ve aynı zamanda hızlı
elleçlenmesine olanak sağlayan taşıma üniteleri geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlileri konteyner, swapbody (ayaklı konteyner), semi treyler (çekicisiz römork)’dur.
Taşıma Terminalleri: Ulaşım sektörünün etkin ve verimli bir şekilde devamlılığını sağlama amacında
olan taşıma terminalleri; limanlar, demiryolu terminalleri, kara konteyner terminallerinden oluşmaktadır. (
Zeybek, 2007:34).
Taşıma Araçları: İntermodal taşımacılıkkta taşıma araçları kamyon, tren, gemi ve uçaklardır.
Taşımacılıkta etkili ve verimli bir şekilde çalışabilmek için ağır yük taşıyabilen kamyonlara, üretim
noktasından yükleme terminallerine veya indirme terminallerine sevkiyatlarda gerek vardır. Demiryolu
taşmacılığında ise trenler tercih edilir. Denizyolu taşımacılığında konteyner taşıyan Ro-Ro gemileri
taşımalığın en önemli araçlarındandır (Çancı, Erol, 3003).
3. Türkiye’de İntermodal Yük Taşımacılığı
Türkiye’de 1980 sonrası dış ticaretin serbestleşmesiyle, dış ticaret de gelişmiş ve üretilen ürünlerin
yurt dışına taşınma ihtiyacı artış göstermiştir, Aynı zamanda ülkemizde yurtiçi üretimde kullanılan çeşitli ara
malların ithal ediliyor olması, ticari ilişkiler olan diğer ülkeler arasında önemli bir taşıma potansiyelini ortaya
çıkarmaktadır (Yersel, 2010:42-43).
Türkiye, kara, hava, deniz ve demiryolu taşıma sistemlerinin tamamının verimli ve etkin çalışmasına
imkân sağlayacak konuma sahiptir. Etrafımızı çeviren üç denizde yer alan limanlar, tüm ülkeye yayılan
karayolu ağı, önemli şehirlerde var olan demiryolu ağı, hava limanları ile tüm taşıma sistemlerinin rahatlıkla
hareket edebileceği bir ülke konumunda olmamız intermodal taşımacılığın gerçekleştirilebilirliğinin en önemli
göstergesidir.
Avrupa Birliği ortak ulaşım politikasının temelini oluşturan intermodal taşımacılık sistemi; demiryolu
sektöründe serbestleştirme çalışmaları, karayolunda fiyatlandırma gibi sürdürülebilir ulaşım sisteminin
gelişmesine yönelik politikalar sonucu yaygınlaşmaya başlamıştır (Kaynak, Zeybek, 2007: 42). Birçok
Avrupa ülkesi, karayollarındaki sıkışıklık ve çevresel problemlerden ötürü, intermodal taşımacılığın
gerekliliğini kavramış ve bu alanda ciddi yatırımlarda bulunmuştur. Avrupa Komisyonu intermodal
taşımacılık politikasının destekleyicisi olmuştur (Burkhardvd 2005:72). Avrupa Birliği entegrasyonu
sürecinde bölgesel lojistik güç olmak isteyen Türkiye’de intermodal taşımacılık kavramı var olmasına rağmen,
henüz uygulamada yerleşmiş değildir. Türkiye’nin intermodal taşımacılık açısından yetersiz olduğu alan,
ulaştırma türleri arasında aktarma yapılan terminallerdir (Kaynak, Zeybek, 2007: 52).
İntermodal taşımacılıkta alt yapı anlamında Türkiye’nin zayıf noktası kabul edilebilecek tarafı
demiryolları ağlarıdır. Uzun yıllar ulaşım stratejisinde temel bileşen olarak karayollarının tercih edilmesi,
demiryolu başlangıç maliyetlerinin yüksek oluşu istenilen oranda bir gelişim sağlanamamasının en önemli
nedenleri olmuştur. Ancak son yıllarda, başta hızlı tren hatlarının inşa edilmesi ve beraberinde yenileme
faaliyetlerine hız verilmesiyle bu alanda kayda değer gelişmelerin sağlandığı görülmektedir. Yine konum
gereği demiryolu projelerinin de önemli duraklarından olan Türkiye, İstanbul – Almati (Kazakistan) blok tren
güzergâhında bulunmaktadır. Türkiye 2017 verileri ile 18.873/827.584 (vagon sayısı/yük tonaj) taşıma
kapasitesi ve 8699 km demiryolu uzunluğu ile intermodal taşımacılığa katkı sağlamaktadır (uhdb.gov.tr).
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Şekil 1: Türkiye’de Lojistik Merkezler

Kaynak: http://tcdd.gov.tr/content/33
TC Devlet Demiryolları bünyesinde kent merkezlerinde kalmış yük garlarının Avrupa’da olduğu gibi
etkin karayolu ve denizyolu ulaşımı bağlantısı olan ve yükleyiciler tarafından da tercih edilebilir bir alanda,
organize sanayi bölgelerine yakın terminaller şeklinde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu amaçla
şekil 1 de de görüldüğü gibi Halkalı/İstanbul, Gökköy/ Balıkesir, Uşak, Kaklık/Denizli, Hasanbey/Eşkişehir,
Köseköy/İzmit, Gelemen/ Samsun, Türkoğlu/Kahramanmaraş, Palandöken/Erzurum dahil olmak üzere 9 adet
lojistik köy faaliyette bulunmaktadır. Kemalpaşa/İzmir, Bozüyük/Bilecik, Kayacık/Konya, Yenice/ Mersin ve
Kars’ta lojistik merkez yapımı devam etmektedir. Türkiye’yi bölgenin lojistik üssüne dönüştürecek lojistik
merkezlerin tamamı hizmete girdiğinde, Türk lojistik sektörüne 35,6 milyon ton ilave taşıma imkânı ile 12.8
milyon m2 lik: açık alan, stok alanı, konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırılacaktır (TCDD Resmi
İnternet Sitesi, Lojistik Merkezlerimiz).
Havayolu taşımacılığı tüm taşıma modları içinde başlangıç yatırım maliyetleri en yüksek ve kamusal
desteği en fazla talep eden yöntem konumundadır. Hızlı transfer gerektiren, parsiyel boyutu düşük ve pahalı
malların taşınmasında daha çok tercih edilen bu yöntem yine intermodal taşımacılığın gözardı edilemeyecek
bir ayağıdır. Türkiye 2018 verilerine göre farklı tüzel kimlikte 4 firması ve toplam 29 adet kargo uçağı ile
intermodal taşımacılığa katkı sağlamaktadır (shgm.gov.tr)
İntermodal taşımacılığın denizyolu ulaşım bölümünde ise Türk deniz ticaret filosu olarak, uygun
konteyner gemi filosu yeterli görülmemektedir (Deniz Ticaret Odası 2017 Yılı sektör Raporu 313). 2010-2011
yılları arasında Rusya/Kafkas limanı ile Samsun limanı dahilinde başlatılan 2013 yılında hayata geçirilen
kombine taşımacılık projesi bir yıl devam etmiştir. Ancak 2014 yılında Ukrayna Rusya arasında yaşanılan
siyasi ve askeri sorunlar nedeniyle askıya alınmıştır.
Deniz Ticaret Odası 2017 yılı Sektör Raporunda ulusal deniz taşımacılığında Ro-Ro gemileri ile
intermodal taşımacılığın, Marmara Denizi hariç hemen hemen hiç uygulanmadığı belirtilmektedir. Ayrıca
raporda intermodal ulaştırma bağlantılarının yetersiz olduğu konusuna değinilmiştir.
SONUÇ
Ülkeler arasında ticaretin artması ile lojistiğin hizmet alanı olan taşımacılık sistemleri gelişmektedir.
Ticaretin temel taşı olan taşımacılık ve ulaştırma sistemleri giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenledir ki
lojistik hizmet sunan şirketler müşterilerine daha yararlı olabilmek adına yeni sistemler ve uygulamalar
geliştirip, mevcut uygulamalarını avantajlı hale getirmeyi çalışmaktadırlar. Birçok taşıma türünün bir arada
kullanılması ve maliyet avantajlı taşıma sistemlerinin tercih edilmesi, intermodal taşıma sistemini
doğurmuştur. Konteyner, swap-body gibi taşıma kolaylıklarının gelişmesiyle, sisteme olan ihtiyaç artmıştır.
Özellikle uzun mesafe ve ağır yüklerin taşınmasında demiryolu ve denizyolu gibi taşıma maliyetleri düşük
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olan taşıma modları ekonomik çözümler sunmuştur. Özellikle Avrupa’da intermodal taşımacılığın başarılı
olmasına imkân sağlayan demir yolu altyapısı bu sistemin benimsenmesine yol açmıştır.
Türkiye’de dış ticarette yaşanan yapısal değişim özellikle ulaştırma sisteminde hızlı teslim tedarik
sistemlerine olan gereksinimlere olan ihtiyacı artırmıştır. Bu dinamizm lojistik sektörünün gelişmesine ve
lojistik üs haline gelinmesinde büyük fırsat sağlamaktadır. İntermodal taşımacılığın Türkiye’de az da olsa
uygulanmakta olduğunu ancak gelişim düzeyinin arzu edilen noktada olmadığını söylemek mümkündür. TC
Devlet Demir Yolları tarafından kurulmuş olan lojistik köylerin yetersizliği intermodal taşımacılığın
Türkiye’deki zayıf noktasını oluşturmaktadır. Lojistik köylerin sayısının artmasıyla birlikte, intermodal
taşımacılığın gelişimi sağlanacaktır.
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(72)
Dr. Öğr. Gör. Mustafa GÜNAY556
İLLÜSTRASYON RESİM İLİŞKİSİ
ILLUSTRATION PAINTING RELATIONSHIP

ÖZ
İllüstrasyon kitap resimleme, reklam ajanslarında verilen eğitimlere göre hazırlanan kampanyalar,
ambalaj tasarımı, ürün ve afiş illüstrasyonları, gibi belirli konsept hazırlanması istenen ürünlerin bulunduğu
alanlar ile birlikte daha birçok alanı kapsamaktadır. İllüstrasyon, eski çağlardan bu yana çeşitli yönelim ve
ihtiyaçlar dolayısı ile doğmuş ve varlığını halen sürdürmektedir. Günümüzde ise, iletilmek istenen mesajı en
basit ve en hızlı şekilde anlatabilmemize yardımcı olan bir sanat dalı halini almıştır. İnsanlar üzerinde önemli
bir etki bırakma özelliği olan illüstrasyon, belirli düşüncelerin ve aktarılmak istenilen bilgilerin, metin ile
birlikte ona destek olacak şekilde izleyiciye ve okuyucuya sunulmasında bir aracı haline gelmiştir.
Satış amacı ile pazara sunulan pek çok ticari üründe illüstratörler tarafından tasarlanan grafik
anlatımlar yer almaktadır. Bu tasarımların çoğu grafik çizim ağırlığındadır. Farklı olma ihtiyacı ile insanlar
özel tasarımlarla hazırlanmış objelere ilgi duymaktadır. Alıcının kişiliğini ve ait olduğu sosyal sınıfı
belirlemek amacıyla kullandığı objeler tüketicinin sosyal ihtiyacı haline gelmiştir. Bu çalışmada resim
sanatının illüstrasyona olan etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada illüstrasyon kavramı ve bu kavramın geçmiş
dönemlerden günümüze gelişimi incelenmiştir. İllüstrasyona yön veren çalışmalar ve teknolojinin
illüstrasyonun gelişimine olan etkileri incelenmiştir. Sanatçının aydınlatıcı rolü üstlendiği resim ve
illüstrasyonun sınırları araştırılmış, illüstrasyonun, çalışma alanı olan görsel medya, kitap, dergi, reklam gibi
konumlarından çıkıp, “özgün sanat eseri” değerini edinmesi incelenmiş ve tartışılmıştır. İllüstrasyonun resim
sanatı içerisindeki yerinin belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, İllüstrasyon, Grafik Sanatlar, Tarihsel Gelişim.
ABSTRACT
Illustration covers many areas including book illustration, campaigns prepared according to the
trainings given in advertising agencies, packaging design, product and poster illustrations, and the areas
where certain concepts are required to be prepared. Illustration has been born due to various orientations
and needs since ancient times and still exists. Nowadays, it has become a branch of art that helps us to convey
the desired message in the simplest and fastest way. Illustration, which has an important effect on people, has
become a means of presenting certain thoughts and information to be presented to the audience and the reader
with the support of the text.
Many commercial products that are offered to the market for sale have graphic expressions designed
by illustrators. Most of these designs weigh graphic. With the need to be different, people are interested in
objects prepared with special designs. The objects that the recipient uses to determine his personality and the
social class to which he belongs have become the social need of the consumer. In this study, the effects of
painting on illustration are examined. In this study, the concept of illustration and its development from the
past to the present are examined. The studies that direct the illustration and the effects of technology on the
development of illustration are examined. The limits of painting and illustration, in which the artist plays an
enlightening role, have been researched and the emergence of “original artwork” from the positions of visual
media, books, magazines and advertisements, which is the field of study, has been examined and discussed.
The purpose of this research is to determine the place of illustration in the art of painting.
Keywords: Painting, Illustration, Graphic Arts, Historical Development.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ; GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU; El Sanatları Bölüm Başkanı; Mimari
Dekoratif Sanatlar Program Başkanı
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GİRİŞ
Gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmanın asıl amacı, günümüzde sözlük anlamı kısıtlı kalmakta olan
ve yeni oluşumlarla farklı bir noktaya taşınan illüstrasyonun bugünkü yerini ve resim sanatı ile etkileşimlerini
incelemektir.
Çalışmanın yan amaçlarından biri illüstrasyonun geçmiş dönemlerden günümüze kadar gelişiminin ve
illüstrasyona yön veren çalışmaların tek bir kaynak altında toplanarak incelenmesidir. Çalışmanın diğer bir
yan amacı ise teknolojik gelişmelerin illüstrasyonun gelişimine olan etkilerinin incelenerek belirlenmesidir.
Günümüzde, illüstrasyon olarak nitelenen sanat üretimlerinin, tanımlanan görevi dışına çıkıp, sanatın
kuralsızlaşan dünyasında sergilenme değeri kazandığı görülmektedir. İllüstrasyonun sanat sahnesinde yer
bulabilmesinin sebebini açıklamak için sanatın amaç ve kapsamını tarihsel süreçte incelemek gerekmektedir.
İllüstratörlerin günümüz sanat ortamında ortaya koydukları çalışmalar ise, öncelikle illüstrasyonun tanımı ile
uygulaması arasındaki uyumsuzluğu öne çıkarmaktadır.
Akademik bakış açısı ile incelendiğinde illüstrasyonun resim sanatındaki yerine birçok kişi tarafından
şüpheli yaklaşılmaktadır. Diğer yandan sanat geçmişten günümüze devamlı olarak devinimini sürdürmektedir.
Özellikle yaşadığımız dönemde, ortaya atılan hemen her şeyin sanat olarak kabul edilebilir olması sanat
açısından doğru ve yanlışların yeniden sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, sanat
tarihinde sürekli olarak tekrarlanan ve ilerlemeyi tetikleyen tepkilerin bir uzantısı gibi görünmektedir. Sanat
tarihinin günümüze taşıdığı geleneksellik, sanat piyasasının kuralları ile her zaman paralellik
göstermemektedir.
İllüstrasyon, birçok kaynak tarafından “ticari sanat” olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan grafik
tasarım disiplinine daha yakın görülmektedir. Oysa grafik tasarım için bile dozunda kullanılması uygun
görülmektedir. Bu ticari bağ, illüstrasyonun sanat sınıfına girmesinde en büyük engeli teşkil etmiştir. Bu
noktada Pop-Sanat’ın ticari eğilimi, sorgulamaya yeni bir bakış kazandırmaktadır. Hem popüler tüketim
ürünlerinin görsel kaynağa dönüştürülmesi, hem de Pop sanatçıların açıkça ticari kaygı güttüklerini ifade
etmeleri, sınırların ortadan kalktığını ilan etmektedir. Yüksek sanat ile popüler sanat arasındaki sınırlar
belirsizleşmiştir.
İllüstrasyona sanat diyebilmek için öncelikle sanatın amacının ve kapsamının kendi tarihsel süreci
içerisinde incelenmesi gerekmektedir. Akademik sanat ortamlarında, illüstrasyon grafik sanatlarının bir kolu
olarak görülmekte ve diğer sanat türleri ile ilişkisine şüpheli bakılmaktadır. Tüm bunlarla birlikte aslında
sanatın da kendisi devamlı değişim sürecinden etkilenmektedir. Yaşadığımız devirde, neredeyse bir anda çıkıp
oluşturulan her şey sanat olarak kabul görebilmektedir. Bu durumda sanat adına neyin doğru olup olmadığı
tekrar gözden geçirilmelidir.
Gerçekleştirilen bu çalışmanın yöntemi ise bilimsel araştırma yöntemlerinden olan nitel araştırma
yöntemidir. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve literatür tarama gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik
nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır. Nitel araştırmalarda kullanılan yöntemler
etnografik araştırma yöntemleri, özel durum araştırması yöntemi, temellendirilmiş kuram araştırması yöntemi
ve tarihsel araştırma yöntemi şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Bu çalışmada kullanılan nitel araştırma yönteminin alt dalı olan tarihsel araştırma yöntemi
uygulanmıştır. Resim sanatı ve illüstrasyonun tarihsel gelişimini inceleyebilmek için çeşitli literatürlerin
incelenmesi gerekmektedir. Günümüzde teknolojinin ve sosyal medyanın gelişmesi ile geçmiş dönemlerde
resim sanatına ve illüstrasyona yön veren çalışmaların orijinallerini bulmak oldukça güçleşmiştir. Bu sebeple
araştırma içerisinde kullanılan resimlerin ve illüstrasyon çalışmalarının orijinal görüntülerinin bulunması için
oldukça titiz bir çalışma yürütülerek Türkçe ve yabancı kaynakların birçoğu incelenmeye çalışılmıştır.
Ayrıca çalışma içerisinde resim sanatının illüstrasyona olan etkilerinin tartışılabilmesi için bu iki konu
arasında çeşitli çalışmalar yapmış ve yorumlar geliştirmiş olan önemli yazar ve sanatçıların kitap, makale ve
çalışma künyeleri incelenerek çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır.
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1. İLLÜSTRASYON VE TARİHSEL GELİŞİMİ
Bu bölümde gerçekleştirilen çalışma kapsamında asıl inceleme konusu olan illüstrasyon
tanımlamalarına, illüstrasyonun kullanım alanlarına, tarihte illüstrasyonun gelişimine etki eden önemli
olaylara ve illüstrasyonun tarihsel gelişimine değinilecektir.
1.1. İllüstrasyon
Resim ve illüstrasyon tarihin ilk zamanlarından beri birbiriyle etkileşim halinde olmuşlardır.
İllüstrasyon gerçek tanımını ilk olarak bu dönemden almaktadır. “Tarih öncesi çağlardan beri hayatta
kalmanın ve birlikte yaşamanın başlıca koşulu olan iletişime bir düzen, kolaylık ve açıklık getirmek isteyen
insan düşünce ve kavramlara görsel bir anlatım kazandırmanın yollarını araştırmıştır” (Bektaş, 1992).
İllüstrasyon, metin ve yazı ile ilişkisinin ağırlıklı olduğu resimlemeler ile birlikte, anlatılan konuyu
basit bir şekilde okuyucuya iletme şekli ile yola çıkmıştır. Resim ve illüstrasyonun benzerlik ve farklılık
gösterdiği noktaları incelemeden önce tanımı açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. “Illustration”, “Illustrare”
sırasıyla Fransızca’da ve İtalyanca’da “Aydınlatma, süsleme, ruhsal aydınlık, yazıda canlandırma”
anlamlarına gelmektedir. “Zihni aydınlatma ve açıklama” anlamı ile 1580’lerde kullanılmıştır. 1610’larda
“Örneklerle eğitme”, 1630’larda “açıklama veya süsleme amacıyla resimleme” anlamlarıyla ortaya çıkmıştır.
Türkçeye giren illüstrasyon, sözlük anlamıyla; “Herhangi bir konuyu resim, yazı ya da dekorasyon gibi
malzemelerden yardım alarak içerikle bağlantılı şekle getirmek” olarak tanımlanmaktadır. Aslında
“resimleme” ve “kitap resimleme” anlamlarına gelen sözcük, Türkçe de çoğunlukla sanatsal değer taşımayan
ve estetik nitelikten yoksun resim ürünleri için, küçültücü anlamda kullanılmaktadır (Sözen ve Tanyeli, 2009).
Bir resmin küçümseme amacıyla “illüstrasyon” ya da “illüstratif” olarak nitelendirilmesini gösteren bu
tanım ise günümüzdeki anlayışının ve kullanımının gerisindedir. İllüstrasyon için günümüz anlayışına daha
yakın bir tanımı şu şekilde ifade edilebilmektedir; “başlangıçta illüstrasyonlar ilan ve reklamlarla basılmak,
ürünleri veya sahneleri eğitimsiz halka görsel olarak anlatmak için yapılmıştır. Mağaza sahipleri ve gazeteler
sonradan görsellerin daha çok ürün ve yayın sattırdığını keşfetmişlerdir. Bu noktada illüstrasyon daha itaatkâr
bir sanat türüne gerilemiştir. Ticari bağları olmadan illüstrasyon bağımsızlaşır ve mecburi zincirlerinden
kurtulmuş olur. Gayretin daha iyi bir gösterge, malzemenin daha güçlü bir ölçüt olduğunu ve kısıtlayıcı
tanımın müsaade ettiğinden çok daha kapsamlı bir tanım olduğunu, illüstratörler defalarca kez ispatlamaktadır.
Belki yeni, genişletilmiş ve daha açık bir tanım yerinde olur” (Lynch, 2008).
Günümüzde yoğun olarak kullanılan ve karşılaşılan anlamıyla illüstrasyon herhangi bir metni
görselleriyle birlikte sunarak ve destekleyerek, metnin anlamını pekiştirici bir biçimde sunmak amacıyla
kullanılan resimler ve süslemeler olarak gösterilmektedir. “Bir yazıda kitapta veya anlatımda bahsi geçen
konunun resme döküldüğü zaman aldığı isim” olarakta açıklanabilir. Herhangi bir çizimi illüstrasyon haline
getiren önemli nokta ise o resmin bir fikri ya da bir hikâyeyi anlatıyor olmasıdır. Kitap resimleme sanatı olarak
adlandırılan illüstrasyon sanatı; yazılı bir metni, fikri veya bir mesajı daha etkili ve verimli hale getirmek,
anlamını genişleterek kavranmasını kolaylaştırmak ve onu ilginç yapmak görevlerini üstlenen resimsel
yaratma sanatıdır. Yani illüstrasyon sözlerin ve anlatılmak istenen konunun resme dökülmüş halidir (Bektaş,
1992).
“İllüstrasyonlar problemlerin çözümü, süsleme, eğlendirme, bezeme, yorum yapma, bilgilendirme,
esinlendirme, açıklama, eğitme, teşvik etme, şaşırtma, büyüleme ve hikâye anlatma gibi işlevler için yaratıcı,
farklı ve kişisel yollara başvurarak içeriğin görsel bir biçimde iletilmesini sağlar. İllüstrasyon artık canlı ve
sürekli gelişmekte olan güçlü bir uygulamalı sanat biçimidir. Zengin bir tarihe sahip bu antik mecra, aynı
zamanda her alanda çarpıcı imge ve mesajlar yaratabilen yaşamsal, dinamik, çağdaş bir ifade, yorum ve
iletişim aracıdır” (Wigan, 2012).
1.2. İllüstrasyon Kullanım Alanları
İllüstrasyon, metinlerin ve fikirlerin tanımlanması, aydınlatılması ve anlamının güçlendirilmesi
amacıyla yapılan resimlemelere verilen ortak isimdir. Bağlantılı olduğu konu ile metni tanımlayarak, farklı
anlamlarda yeniden algılanmasını sağlama amacının da olduğu söylenilebilmektedir. Bu nedenle illüstrasyon
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yalnızca bu sanatın olanaklarından yararlanılarak yapılan kitap kapağı, afiş, dergi içi resimlemeler, çocuk
kitabı illüstrasyonları, broşürler gibi alanlarla sınırlı değildir. İllüstrasyon sanatı içinde kabul edilen ve sanat
değeri taşımadan yapılan birçok çalışma alanı bulunmaktadır. İllüstrasyonun günümüzdeki kullanımları altı
farklı alanda toplanabilmektedir.
1.2.1. Tıp İllüstrasyonları
Tıbbi illüstrasyonlar, eğitimle ilgili konular başta olmak üzere tüm tıp branşlarında etkin olarak
kullanılmaktadır. Elde edilen her yeni bilginin resimsel anlatımı ile kalıcı bir öğrenme sağlanmaktadır. Tıp
pratiği içinde yer alan profesyoneller veya tıp öğrencileri, sanat yoluyla bireysel farklılıkları daha iyi
anlayabilir, bireyin benzersiz yönlerini ortaya çıkarabilir, düşünme ve dil becerilerini zenginleştirerek, sık
görülen tepki ve algılayışlara daha derinlemesine bir bakış sunabilirler.
1.2.2. Bilimsel ve Teknik İllüstrasyonlar
Botanik, tıp, zooloji, mekanik, jeoloji gibi uzmanlık alanları için öğretici ve tanımlayıcı amaçlarla
yapılan ayrıntılı illüstrasyonlar bu grupta toplanabilir. İllüstratör; konu içinde daha önemli olanı vurgulamak
için, gerektiğinde ayıklama, yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu etkilemeyecek abartma yöntemlerine
başvurarak, bir fotoğraf makinesinden daha fazlasını yapmayı hedefler. Tıp illüstrasyonları; biyoloji ve
anatomi bilgisi gerektirir. Mimari ve iç dekorasyona yönelik üç boyutlu duygusu veren görüntüler, bilgisayar
yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Ahşap, tuğla, kiremit, çimento, metal gibi malzemelerle ilgili görsel
bilgiler; birçok yazılımda hazır olarak bulunmaktadır. Grafik tasarımcı; afiş, basın ilanı, kitap kapağı, katalog,
ambalaj, pul ve para gibi grafik ürünlerde değişik resimleme tekniklerinden yararlanır.
1.2.3. Ticari İllüstrasyonlar
Genellikle var olan bir ürünü tanıtmak için yapılan bir çalışmadır. Örneğin bir abur cuburun reklamı
yapılacaksa veya bunun ambalajı yapılacak ise illüstrasyon tekniği burada devreye girer. Pek çok afiş işlerinde
de illüstrasyon gereklidir. Örneğin bir albümün kapağı hazırlanacak ise veya sinema gibi tiyatro gibi konser
gibi etkinlikler için afiş hazırlanacak ise illüstrasyon bu noktada olmaz ise olmazdır. Takvim tasarımı yaparken
ve örnek olarak düğün kartları tebrik kartları gibi gerek ise çıkartma ve etiket gibi ucu bucağı olmayan bir
hizmet anlayışı için çalışır.
1.2.4. Kültürel İllüstrasyonlar
Toplumun günlük yaşayış ve davranış biçimlerini gelenek ve göreneklerini önemli ipuçlarıyla
resimleme işi kültürel illüstrasyonlara girmektedir. Örneğin Kültür Bakanlığı tarafından halk oyunlarını
yabancı ve yerli turistlere tanıtmak amacıyla kitap içlerinde kullandığı resimler kültür illüstrasyonlarına
girmektedir.
Kültürel illüstrasyonlar; gazete, dergi, kitap ve ansiklopedilerdeki makale, haber, öykü, roman, şiir ve
açıklamalara eşlik eder. Yayın sektöründe çalışan bir illüstratör, üzerinde çalışacağı metnin içeriği hakkında
bilgi ve görüş sahibi olmalı, metindeki mesaj ve duyguyu resim diline aktarabilmelidir. Gazete
illüstrasyonlarında genellikle siyah ve beyaz resimleme tekniklerinden yararlanılır. İllüstrasyonun bir sanat
biçimi olarak en özgür uygulama alanı; kuşkusuz, çocuk kitaptandır.
1.2.5. Bilgi Amaçlı İllüstrasyonlar
Çeşitli konularda halkı bilinçlendirmek amacıyla yapılan tasarımlardır. Örneğin Sağlık Bakanlığı
tarafından çeşitli aşı kampanyaları ve hastalıkların anlatılması ve küçük kitapçıkların içinde halkı aydınlatmak
için çalışılan resimlerdir.
Afiş tasarımlarında illüstrasyon kullanımı, mesajı etkin biçimde iletmekte uygulanan yaratıcı ve özgün
yollardan biridir. Afişte illüstrasyonun kullanımı, tasarımcıya ilgi çekici ve akılda kalıcı bir biçimde mesajını
ifade etme yolu sunar. Birçok sanatçı, gelişen teknolojilerin sağladığı yeni olanakların da avantajı ile, afiş
tasarımlarında illüstrasyonun gücünden faydalanmaya devam etmektedir. Günümüze değin birçok afiş
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örneğinde, illüstrasyonun gücü ile çeşitli anlatım biçimleri ortaya konmuştur. Bu anlatım biçimleri mesaj
iletmede resimleme ile pekişerek grafik tasarım diline katkıda bulunmuşlardır.
1.2.6. Fotografik İllüstrasyonlar
Fotografik illüstrasyonlar dijitalleştirilmiş bir fotoğrafla başlayan bilgisayar sanatlarıdır. Sanatçı, özel
görüntü geliştirme yazılımları kullanarak fotoğrafı bir sanat eserine dönüştürmek için çeşitli özel efektler
uygulayabilmektedir. Fotoğraf illüstrasyonu terimi, ticari fotoğrafçılık dünyasında biraz daha belirgin bir
anlama sahiptir. Burada bir hikaye anlatmak veya bir konsept göstermek için tasarlanmış herhangi bir fotoğraf
anlamına gelmektedir. Çoğu reklam fotoğrafçılığı bu kategorinin içerisinde yer almaktadır. Genel olarak
konuşursak fotoğraf illüstrasyonu herhangi bir konuda gerçekleştirilebilir.
1.3. Türk İllüstrasyonun Tarihi Gelişimi
Eski Türklerde resim sanatının doğuşu. Hun ve Uygur devirlerine dek uzanmaktadır ve bu dönemde
Türkler için kendine özgülük yanı olan resimlerden, söz edilebilmektedir. Uygur resimlerinde başta dini
sahneler olmak üzere çeşitli konularla birlikte çizimlerin çoğunda Budha tasvirleri yer almaktadır. Türk Sanat
Tarihi açısından önemli bir nokta ise, bu resimlerin bir bölümünde portre anlayışının yer almasıdır. İnsan
yüzlerinde görülen özel ifadeler yani portre sanatı ilk kez 750 yılından sonra Türk duvar resimlerinde
görülmeye başlanmıştır.
İslamiyet’in Türk topraklarında kabul edilişinden sonraki zamanlarda söz sanatları ve edebiyatı ön
plana çıkmıştır. Plastik sanatlar ve tasvircilik dini sebeplerden ötürü yasaklanmış ve dolayısıyla bu konularda
Batılı anlamda gelişme gösterilememiştir. Fakat bu dönemlerde söz sanatlarının yer aldığı el yazması kitaplar
bulunmaktadır ve bu kitaplar bir tür süslemecilik geleneğinin uzantısı olarak değerlenmiştir. Selçuklu
Döneminde ise, sultanlar doğulu minyatür ressamlarını saraylarına davet ederek Anadolu Selçuklularda
minyatür sanatının gelişmesini sağlamış ve sanatın yayılmasına ortam hazırlamışlardır. Daha sonraları ise
Osmanlı döneminde yapılan minyatür çalışmaları önem kazanmış ve Osmanlı sarayında bu konu ile ilgili bir
okul kurulmuştur. Genel bir tanımlamayla, “Yazma eserlerde anlatılan olayları görselleştirmek üzere yapılan
kitap resimlerine minyatür denilmektedir” (Mahir, 2004).
Bu dönemde büyük bir gelişme gösteren minyatürde, genellikle din dışı konular ele alınmıştır.
Günümüz illüstrasyon sanatının başlangıcı sayılan minyatürün en güzel örneklerini vermiş ve 18. yüzyılda
yaşamış olan Levni, imparatorluğun batıya doğru yönelme hareketleri dönemin minyatürlerine de yansıtmıştır.
Çalışmalarda kişilerin karakterleri ön planda tutularak o yıllarda memlekete gelen batılı ressamların etkisi ile
az da olsa perspektif kurallarına uyulmaya çalışılmıştır.
Osmanlı minyatür sanatı çeşitli devirlerde ortaya çıkmış ve kesintisiz bir süreklilikle çok çeşitli konular
ve türler ile varlığını devam ettiren köklü bir sanat halini almıştır. Mehmed Siyah Kalem bu sanatın atası
olarak kabul edebileceğimiz minyatür türündeki kitap resimlemelerine yön veren önemli sanatçılardandır.
Mehmed Siyah Kalem resimlerinde Asya kültür ortamında yaşamış insanların gündelik hayatlarını
yansıtmaktadır. İşlerinde göçmenler, sıradan insanlar, dervişler, Budistler, şamanlar ve Hristiyan sahneler
görülmektedir. Ayrıca resimlemelerine kendi hayalinden yarattığı yaratıkları da yerleştirmiştir bunlar arasında
korku saçan cinler ve devler; güreşen, çalgı çalan, dans eden, demonlar bulunmaktadır.
Matrakçı Nasuh ise, Osmanlı minyatüründe topografik ressamlık adı verilen yeni bir tasvir türünün
yaratıcısı olmuştur. “Matrakçı Nasuh’un tasvirlerinde, yüzde yüz gerçeğe uygunluktan çok resimlenen kentin
karakteristik özelliklerini vermeye yönelerek farklı yapı tiplerini, farklı bakış açılarından bakarak yan yana
getirmiştir. Onun kent tasvirlerinde bütün ayrıntılar yok olmuş ve en önemli formlar geometrik motiflere
dönüşerek derinliği olmayan bir yüzeye halı desenleri gibi aktarılmıştır. Ayrıca eserin genel kurgusundaki
bütünlüğe uygun olarak, kent tasvirlerinin tümünde yer verilen su yolları, toprak yollar, coğrafi öğeler gibi
bağlantı motifleri aracılığıyla sefer yolculuğunun devamlılığının izleyici tarafından algılanması da
sağlanmıştır. Figürsüz olan bu kent tasvirleri, renkli bitki örtüsü ve tepeleriyle Osmanlı minyatürünün ilk
manzara denemeleri olarak değerlendirilir” (Mahir, 2004).
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18. ve 19. yüzyıllar Osmanlı’nın bir dünya devleti olarak eski önemini yitirdiği ve Batının siyaset,
askeri ve teknik alandaki üstünlüğünü kabul ettiği bir dönem olmuştur. İlk Türk matbaasının 1727’de Said
Mehmed Efendi’yle İbrahim Müteferrika tarafından kurulması ve Türkçe kitapların basılması sanat çevrelerini
etkilemiştir. Bu açıdan matbaanın kurulması ve resimli eserlerin basılmaya başlanması kitap resimlemeleri ve
illüstrasyon açısından yeni bir çağ açmıştır. Bu eserler arasında illüstrasyon konusunu en çok ilgilendiren ise
yazar kimliğinin belirsiz olduğu III. Murad’a sunulan Tarih-i Hindi Garbî kitabıdır. 1730’da içinde dünyayı
evrenin merkezi olarak gösteren bir gök haritası ve gravürlerin olduğu bu kitap ilk resimli kitap olmasından
ötürü önem taşımaktadır. 1733 yılında ise İbrahim Müteferrika Katip Çelebi’nin ünlü yapıtı Cihannüma’yı
basmıştır. Kelime anlamıyla “dünyayı gören” anlamına gelmekte olan bu yapıt coğrafi bir eser olarak
tanımlanmaktadır.
1850’lerden sonra ülkemizde çıkarılmaya başlanan dergi ve gazetelerle içinde ilk Türk dergisi sayılan
ve yayın hayatına 1850’de başlayan “Vekayi-i Tıbbiye’dir. Dergide bulunan illüstrasyonlar tıbbı çizimler
içermiş ve gravür ile çizgisel resim olarak dergi sayfalarında yer almıştır. Yine bu dönemde önemli bir yere
sahip olan “Diyojen” dergisi ise, 23 Aralık 1869 tarihinde Teodor Kasap ve Namık Kemal’in ortak çalışmaları
sonucunda çıkarılmıştır. Diyojen karikatür kavramının ilk kez görüldüğü dergi olarak bir başyapıt halini
almıştır. Dergide yer alan konuşma balonlarının bulunmadığı çizimlerde konu ile çizim aynı sayfada alt alta
yer almıştır.
Ülkemizdeki sanat gelişimi için çok önemli bir dönüm noktası olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin
açılması 1 Ocak 1882 yılına denk gelmektedir. Bu dönemde zaten önceden askeri okullarda başlamış olan
resim eğitimi, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Osman Hamdi tarafından kurulmasıyla önemli adımlar atmıştır.
Türk illüstrasyon sanatının gelişiminde, Meşrutiyet’in ilanı ve sonrasında renkli yayıncılığın da
beraberinde gelmesi önemli bir noktayı temsil etmektedir. Bu dönemle birlikte Türk tarihinde önemli bir yeri
olan masallar, efsane ve öyküler resimlenmeye başlanmıştır. Sansür yasağı kaldırılmış ve böylece kitap basımı
arttırılarak yayıncılık adına önemli bir gelişme sağlanmıştır. Bu dönemde Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın roman
kapakları başta olmak üzere, birçok çocuk kitabı kapaklarına ve kitap içi resimlemelerine hayat veren Münif
Fehim 1910’lu yıllarda Leyla Saz’ın yazdığı “Saray Hayatı” adlı kitap için de yaptığı resimleri ile en özgün
illüstrasyon örneklerini suluboya ve guaj boya tekniklerini kullanarak vermiştir. 1910-1914 yılları arasında
basılan “Çocuk Dünyası”, “Çocuk Bahçesi”, “Türk Çocuğu” adındaki dergiler, “Çocuk Şiirleri” gibi kitaplar
dönemin giysilerini, sokaklarını, kullanılan eşyalarını ve kişiler arası ilişkilerini örneklemiştir.
Cumhuriyet Dönemindeki illüstrasyonları ve tasarımları sayesinde halkın kitaplara ilgisini arttırmıştır.
Böylelikle Cumhuriyet’le birlikte Türkiye’de yayıncılık hayatında hızlı bir tempoya girilerek kitap ressamlığı
yani illüstratörlük özendirilmeye çalışılmıştır.
1950’lerden sonra daha çağdaş ve elverişli bir sanat ortamı oluşmaya başlamıştır. Bu döneme Sait
Maden ve Erkal Yavi gibi sanatçılar öncülük etmişlerdir. Akademiyi bitiren Mengü Ertel, Yurdaer Altıntaş
gibi tasarımcılar artık “grafik sanatı” kavramından söz etmekte, bu alanda çalışmaları anlatırken “grafik
sanatçısı” kavramını kullanmaya başlamışlardır. Türk kültür ve sanatını yansıtan afişleri ile Mengü Ertel ve
geleneksel halk kültürü öğelerini tasarımlarına taşıyan Yurdaer Altıntaş, illüstrasyon sanatını da eserlerinde
kullanarak Türk Afiş sanatıyla birlikte gelişmelerini sağlamışlardır.
1960 sonrasında ülkemizde kentleşme sürecinin artması, üretimin çeşitlenmesi, 1970 ve sonrasında
siyasi hareketlerin yoğunlaşmasıyla birlikte çoğalan reklam ajansları grafik tasarım ve illüstrasyon konusunu
ekip çalışmalarıyla birlikte profesyonelliğe taşımışlardır. 1980’lerden sonra, grafik tasarım artık reklam
ajanslarında ve akademik ortamlarda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde tasarımların artık dijital
ortamlarda gerçekleşmesiyle birlikte farklı anlatım olanakları da sağlamaya başlamıştır. İnternet ortamının
özelliklerine uygun yazılımlarla tasarımlar oluşturularak iletişim sanal ortamlara taşınmaktadır.
2. RESİM SANATININ İLLÜSTRASYONA ETKİLERİ
Grafik sanatının özünü oluşturan baskı resim milattan önceki tarihten beri yapılmaktadır. M.Ö. 2000’li
yıllarda Sümerlerde görülen, silindir şeklindeki mühürlerle, kil tablet üzerine döndürerek yapılan baskı
denemeleri ilk örneklerdir. Bu yöntem kâğıdın bulunuşundan önce geliştirilmiş en ilkel baskı tekniği olarakta
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bilinir. M.S. 105 yılında Çin’de kâğıdın bulunmasıyla baskı tekniği önemli ölçüde gelişmiş ve hızla
yaygınlaşmıştır. Her dönemde günlük kullanım ihtiyaçlarına göre en basit yöntemlerle çeşitli malzemeler
üzerine yapılan çalışmalar, bugünkü özgün baskı resim sanatının doğmasına yol açmıştır. Özellikle Almanya,
Fransa, İspanya ve İtalya’nın çeşitli bölgelerinde kâğıt fabrikalarının kurulmasıyla Batı dünyasında ilk ağaç
baskılar üretilmeye başlanmıştır. Gotik imgeler, popüler eğlence malzemesi olan oyun kâğıtlarında
kullanılarak, hayatın içinde tüketilen bir malzemenin üretim aracı haline gelmiştir.
17. yüzyılın sanatçılarından Rembrandt’ın desen ve gravür çalışmaları sanat tarihinde önemli bir yere
sahiptir. Sanatçının çalışmalarının konusu genel olarak dini sahneler, tarihsel konular, portreler ve manzaralar
olmuştur.
19. yüzyıl sanatçılarından Francisco de Goya’da ağırlıklı olarak baskı resim üzerinde çalışmıştır. Goya,
gravür çalışmalarında Akuatinta tekniğini keşfedip bu yeni tekniğin imkânlarıyla, insanoğlunun bitip
tükenmez kazanma arzusu ve savaşın iğrenç görüntülerinden betimlemeler yaratmıştır. En önemli eserleri
arasında yer alan Los Caprichos adlı eserinde kilise mensuplarına ve hükümete yönelik, rüşvet ve riyakârlıkları
için yoğun acımasız bir eleştiri getirmiştir. Fransa’nın İspanya’yı işgal etmesiyle Goya, kendisinin en meşhur
ikinci serisi olan ve savaşa katılan insanların kötü talihini anlatan “Savaşın Felaketi” adlı eserini de gravür
tekniğinde üretmiştir.
Ekspresyonist akımın illüstrasyon etkisi taşıyan en önemli eseri Edward Munch’un yaptığı ve çığlık
adını verdiği taş baskısıdır. Bütün çizgiler, resmin odak noktasına, yani çığlık atan başa doğru gidiyor gibidir.
Bu eser de sanatçı çekilen acıyı tüm çıplaklığı ile izleyiciye derinden hissettirmektedir. Dışavurumcu üslubun
en seçkin örneklerinden olan bu çalışmada köprü üzerinde ellerini kulaklarına koymuş, gözleri fal taşı gibi
açılmış, çığlık atan bir figür yer almaktadır. Gözler ve çökmüş yanaklar yüze kafatası görünümü vermektedir.
Tedirgin edici bu sessiz çığlığı izleyici içinde duyumsamaktadır. İllüstrasyonun ekspresyonizm yoluyla varmış
olduğu en başarılı çalışmalardan biridir.
15. yüzyılda baskı ressamlarının yaptıkları kitap resmi veya pano, resimlerde kullanılmıştır.
Rönesans’ın en etkili ressamlarından ve oyma baskı ustalarından biri de Albrecht Dürer’dir. Konu olarak
dönem içindeki protestan ve katolik savaşını resimleyen Dürer, 15 büyük tahta levha ile “Apokalipsi
İllüstrasyonlarını” meydana getirmiştir. Bu illüstrasyonlarında, günümüz grafik tasarım anlayışındaki gibi, bir
konuya bağlı olarak izleyiciye mesajın iletildiği açıkça görülmektedir.
Sanatın tarihsel gelişmesi içinde, sanat türlerinin birbirleriyle doğrudan kesişerek, kendilerine özgü bir
“melezleşme” içinde birbirlerini etkilemişlerdir. 20. yüzyıl sonlarında ise, çağın getirdiği teknolojik olanaklar
ile sanat türleri arasındaki karşılıklı ilişkiler gittikçe daha yakın hale gelmiştir.
90’lı ve 2000’li yıllarda dünyada, artık dikkati çeken bir grafik veya grafik tasarım dilinin
resimleştiğini veya kendisini resim sanatı olarak algılamamızı istediği şekli kendini iyice gösterir. Özellikle
Uzakdoğulu sanatçıların, örneğin Takashi Murakami’nin veya Yoshitomo Nara’nın, özellikle bulundukları
coğrafyanın pek düşkün olduğu çizgi film geleneğinden yola çıkarak, bu sektörün figürlerinden yararlanarak
ele aldıkları resimlerinde grafik biçim ve renk dilinin gözleniyor olması, ötesinde bilgisayarın kuvvetli
etkilerinin görülmesi önemlidir. Aslında bu aşamada son otuz yılda bilgisayar, hatta onun da ötesinde
bilgisayar programlarının gelişip, çoğalması ve insanlığın hizmetine girmesi, resim veya grafik olgularını
birleştiren bir etken olmuştur.
3. RESİM SANATI ve İLLÜSTRASYON TARTIŞMALARI
1964 yılında yayımlanan “Illustration: Aspects and Directions” kitabı, “illüstrasyon sanat mıdır?”
sorusuna oldukça kesin bir cevap vermektedir. Kitaba göre; “Tabi ki sanattır, eğer illüstratör sanatçıysa”.
Bu sorunun yarattığı tartışmalar, “sanatın sonu” tartışmalarına bağlanmaktadır. Bundan önce sorulması
gereken ise, “sanat nedir?” sorusudur. Ernst Hans Gombrich, “Sanatın Öyküsü” kitabına şu sözler ile
başlamıştır; “Sanat adı verilen bir şey yoktur aslında, yalnızca sanatçılar vardır; yani bir zamanlar renkli
toprakla bir mağara duvarına becerebildiklerince bizon resimleri çiziktiren, bugünse boya satın alıp reklam
afişleri yapan ve yüzyıllardan beri daha birçok başka şeyler üreten insanlar. Tüm bu etkinlikleri sanat diye
tanımlamakta hiçbir sakınca yok, yeter ki bu sözcüğün yer ve zamana göre birbirinden değişik anlamlara
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gelebileceği unutulmasın ve günümüzde neredeyse bir korkuluk veya tapınç aracı haline gelen ve büyük S ile
başlayan Sanat’ın var olmadığının bilincinde olunsun” (Ernst, 1972).
Sanatçı olmak ya da olmamak, ortaya sanat eseri çıkarmak amacıyla yaratmak, tüm soruların cevabı
gibi görünmektedir. Alman sanatçı Kurt Schwitters’ın “Sanatçının tükürdüğü her şey sanattır” sözü, 20.
yüzyılda sanatçının özgürlük alanını ulaştığı sınırları, hatta sınırsızlığı işaret etmektedir. Yeni oluşumların
sanatın sonu mu yoksa sanatın özgürleşmesi mi olduğu tartışılmaktadır.
Oysa illüstrasyon için, tanımlamalar ve sınıflandırmalarla sınırlar çoktan çizilmiştir. “Resimlerle
süsleme” tanımı, bir yağlı boya tabloyu “illüstratif” olarak eleştirmede belirsizlik yaratmaktadır. “Sanat eseri
üretmek” amacıyla yapıldığında ve hiçbir kitapta ya da dergide basılmadığı sürece, herhangi bir tablo
illüstrasyon olarak nitelendirilemez. Kullanım alanı tanımdan çıkarıldığında, “kitap içindeki bir yazıyı
açıklama” amacı ortadan kaldırıldığında her illüstrasyon, her hikayeci resim ve her süsleme resim
olabilmektedir. Niyet, sanat üretmektir, öyleyse, sorgulamak zorlaşacaktır. Bu niyette hangi “resim sanatının”
kastedildiği, eleştirinin temel dayanağıdır.
Akademik resim anlayışı içinde illüstrasyonun yeri yoktur. Fakat güncel resim sanatı böyle bir ayrım
içermemektedir. Sanatçılar kendi hikayelerini anlatmaktan, çevrelerinde gelişen olaylara tepki vermekten
çekinmemektedirler. Hatta bu neredeyse güncel sanatın özünü oluşturmaktadır. Resim yalnızca doğanın bir
taklidi olmaktan çıkalı çok olmuştur. Portre resmi artık bir kişinin suretini ebedi olarak saklamada tek gelenek
değildir (Walter, 1982).
İllüstrasyonun resim sanatının dışında bırakılmasının sebeplerini anlamak için resim sanatına bakmak
gerekmektedir. Resim, çağlar içerisinde değişen amaçlara hizmet etmiş zihinsel bir etkinliktir. Klasik anlayışta
en önemli malzeme yağlı boyadır. Bu malzeme başlı başına bir sanat tarzını ve geleneğini simgelemektedir.
John Berger “Görme Biçimleri” kitabında yağlı boya resim dönemini 1500-1900 arası olarak belirtmektedir.
Bu sınırı fotoğrafın kullanımıyla çizmektedir. Günümüzde yağlı boya hala kullanılan bir tekniktir fakat
malzemenin imkanları, yalnızca nesnelerin doğadaki varlıklarına yakın görseller sağlayabilmesiyle sınırlı
değildir. Sanatçılar bu malzemeyi illüstrasyon için de kullanılagelmişlerdir. Resim, illüstrasyon ve fotoğraf
disiplinleri, görsel sağlamada sürekli birbirleriyle yarış halindedir. Fakat hiçbiri henüz diğerine galip
gelebilmiş görünmemektedir.
Yağlı boya tabloların yüksek sanat haline gelişi ile ilgili, Berger aynı kitapta, Leonardo da Vinci’nin
“Azize Anne ve Vaftizci Aziz John’la Birlikte Bakire ve Çocuk” çalışmasını örnek göstermektedir. Çok
tanınmayan bir resimken, çok yüksek fiyata satın alınmak istemesinden sonra bir odada tek başına ve kurşun
geçirmez cam arkasında durduğunu belirten Berger, bunun sebebini satış değeri olarak göstermektedir (John,
1986).
Bu saptama oldukça önemlidir. Yeniden canlandırmanın, özgün bir sanat eserini değersizleştirdiği
ifade edilmektedir ve bu tam da illüstrasyonun başına gelen şeydir. Yeniden canlandırma, illüstrasyonlar için
kaçınılmazdır. Fakat kitap kapaklarını süsleyen görseller artık yalnızca bu illüstrasyonlar değildir.
Alman düşünür, eleştirmen ve estetik kuramcısı Walter Benjamin 1936 yılında yayımladığı “Tekniğin
Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” denemesinde, sanat eserlerinin biricikliğinden
kaynaklanan “aurasının” kitlesel yeniden üretim ile yok edildiğini belirtmektedir. Bu kitlesel yeniden üretim
kitapları, dergileri, posterleri ve orijinal sanat eserlerinin fotoğraflarının da kapsamaktadır. Eser, “şimdi ve
buradalığını” kaybeder, sergilenebilirliği önemli derecede artan eserin sergilenme değeri, büyüsel niteliğini
veren kült değerinin önüne geçmektedir. Böylece sanatsal işlev kayması gündeme gelmektedir.
SONUÇ
Gerçekleştirilen bu çalışmanın literatüre olan katkılarının en başında yukarıda da belirtildiği gibi ilk
illüstrasyon örneklerinin prehistorik dönemde atıldığı göz önünde bulundurulduğunda bu kavramın geniş bir
bakış açısı ile gelecek dönemde yetişecek olan sanatçılara bir ışık kaynağı olacağı düşünülmektedir.
İllüstrasyon kavramı günümüze kadar birçok sanatçı ve yazar tarafından incelenmiş ancak hiçbirinde resim
sanatı ile etkileşimleri üzerinde durulmamıştır. Bu çalışmada ilk illüstrasyon örneklerinden günümüzde
teknoloji ile birlikte illüstrasyonun kullanım alanlarına değin her nokta eksiksiz bir şekilde incelenerek
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resimlerde örneklendirilerek anlatılmıştır. Bu çalışmanın literatüre olan en büyük katkısı illüstrasyonun resim
sanatı ile geçmişten günümüze hep iç içe olduğunun kanıtlanması ve aktarılmasıdır.
Endüstri devrimini gerçekleştiren uluslar, makineleşmenin sağladığı seri ve daha az emek harcanarak
elde edilen ucuz ve çeşidi bol ürünleri insanların kullanımına sunmuştur. Daha çok tüketimin daha çok üretimi
gerektirmesi neticesinde karlarını görülmemiş şekilde arttırarak zenginleşen dev sanayi şirketlerine sahip bu
ülkeler, tüketimi destekleyen kapitalist politikaların yayılmasını desteklemişlerdir. Bu politikalar gereği,
insanları kullan ve at felsefesiyle daha çok tüketime ve ihtiyacı olmayan şeyleri dahi satın almaya sevk eden,
ikna yöntemlerinin oluşturulmasına başlanmıştır.
Gelişen ekonomi, bilgi ve teknolojileri ile bu ülkeler, hızlı bir refah artışına ve diğer ülkeler üstünde
büyük bir güce sahip olmuşlardır. Ülkelerin kendi pazarları doygunluğa ulaşınca Küreselleşme ve Serbest
Piyasa Ekonomisi politikaları dayatması ile bu dev şirketler Dünya Pazarlarını ele geçirmeye başlamışlardır.
Böylece, Dünyada “popülerlik” ve “tüketim” gibi kavramlar, geniş halk kitlelerini ve onların tutumlarını
nitelemeye başlamıştır. İnsanların daha çok şeyi satın alabilmeleri için daha çok çalışması daha çok para
kazanmaları gereği, kendilerine ayıracak fazla zamanları kalmamıştır. Bu nedenle tüketimi sürekli ve etkili
kılmak adına insanlara en kısa zamanda en etkili mesajı ulaştırabilmek için Görsel Sanat Tasarımı olarak da
adlandırılan Grafik Tasarım sanatı ön plana geçmiş ve diğer bütün sanat dallarını etkileyerek uluslararası ortak
bir dil oluşturulmuştur.
Grafik sözcüğü çoğu kez “Baskı Sanatı” olarak da adlandırılmış ve 19. yüzyıla gelinceye kadar resim
ile birlikte anılmış hatta resim sanatının bir dalı olarak görülmüştür. Tarihsel süreç içinde birçok ressam,
birden fazla kopya üretilebilmesi toplumun estetik duygularına hitap edebilmesi ve üretimindeki teknik
zenginliğinden dolayı Baskı Resim konusunda çalışmalar yapmıştır. 14. yüzyılda Ağaç Baskı, 15. yüzyılda
Gravür, 19. yüzyılda ise Litografi ve Serigrafi tekniği ile ressamlar gerek kitap resimleri gerekse dini
konulardaki illüstrasyonlar şeklinde baskı uygulamaları gerçekleştirmişlerdir.
Sanat tarihinin çok ünlü isimlerinden Pablo Picasso, Henri Matisse, Salvador Dali, Emil Horne, Otto
Dix, Max Beckmann, Edvard Munch, Kathe Kollwitz, Jean Dubuffet, Emil Childescu ve Mete Savastin’in
baskı resim çalışmaları bugünkü grafik sanat anlayışında eserlerdir.
Fotoğrafın bulunmasıyla kökten değişime uğrayan sanat yeni bir yapısal düzen arayışı içinde, çizgileri
ve biçimleri basitleştirme ve figürasyonları daha geometrik hale getirme eğilimi ile ortaya çıkan kübizm akımı
birçok sanat dalını etkilemiştir. Bu akım sanatçılarından olan F. Leger yapıtlarında figürleri Grafik Tasarım
sanatının uluslararası dili olan piktografik öğeler kullanarak modern tasarım anlayışını büyük oranda
etkilemiştir. Ayrıca bu akımın önemli sanatçılarından P. Picasso da afiş tasarımlarında çok kullanılan kolaj
tekniği ile eserler üreterek görsel tasarımda yeni bir dil oluşmasına katkı sağlamıştır.
20. yüzyıl sonuna gelindiğinde topluma egemen olan popüler kültür ve bunun sanatsal yansımaları
olarak ortaya çıkan Pop Art akımı tüm sanat dallarını etkisi altına almıştır. Sıradan nesnelerin konu olarak
kullanıldığı ve sıklıkla eserin içerisine fiziksel olarak dahil edildiği bu akım ile sanat günlük yaşamın içine
girmiştir. İstenildiği gibi ayarlanabilen bir çoğaltma tekniği olan serigrafi ile çok sayıda basılan resimler ve
ürünler ile sanat eserinin tekil karakteri ortadan kalkmıştır.
Bu dönemden itibaren elektronik teknolojisindeki gelişmeler iletişim hızını inanılmaz boyutlara
getirmiş, bilgiye ulaşma ve paylaşma açısından büyük olanaklar sağlamıştır. Buna bağlı olarak günlük
yaşantımız, işimiz, yaşadığımız mekanlar, kentimiz, giyimimiz, alışkanlıklarımız ve zevklerimiz de değişime
uğramaktadır.
İllüstrasyon sanatı oluşumu ve gelişim süreci boyunca başlangıcından günümüze değin incelendiğinde
günümüzdeki anlamının daraltılmış olduğu ve yeni gelişmelerle birlikte daha farklı bir noktaya doğru
ilerlemekte olduğu görülmüştür. Öncelikle sanatın amacı ve kapsamı kendi tarihsel süreci içerisinde
incelenmiştir. Sanatın kendisi devamlı değişim sürecinden etkilenmektedir. Yaşadığımız devirde, neredeyse
bir anda çıkıp oluşturulan her şey sanat olarak kabul görebilmektedir. Bu durumda sanat adına neyin doğru
olup olmadığı tekrar gözden geçirilmiştir.
Sanat tarihi boyunca yaşamış olan dünyaca ünlü pek çok ressam etkileyici illüstrasyonlar
oluşturmuştur. Yüzyıllar boyunca resim ve illüstrasyon arasındaki ilişki netleştirilememiş ve hep bir belirsizlik
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içinde kalmıştır. Bu iki disiplin arasındaki benzerlikler sınırlarının çizilmesini zorlaştırmaktadır. İllüstrasyon,
‘ticari sanat’ olarak kabul edilmektedir. Tüm bu çalışma sürecinde plastik sanatlarda, resim sanatı ve
illüstrasyon ilişkileri başlangıcından günümüze kadar olan sürecinde incelenmiştir. İllüstrasyonun gelişim
süreci ve tanımı detaylı olarak ele alınmış, tarihin önemli kırılma noktalarındaki yerine değinilmiştir. Güncel
sanat ortamında özellikle illüstrasyon ve resim sanatının incelenmesiyle birlikte aslında sanatın güncel
konumunun farkına varılmış ve tartışma konusu olan noktaları da ele alınmıştır. Tüm bu değişimlerle birlikte
illüstrasyonun bir sanat disiplini olması güncel sanatın ortaya koyduğu belirsiz sınırlar ile soruları sürekli
olarak tekrarlanan bir tartışma ortamı halini almıştır. İletişim ağları ile devamlı bir şekilde örülen dünyamızda
illüstrasyon, aydınlatıcı geleneğinin getirdiği özelikleriyle toplumların yaşantılarına ayna tutmaktadır. Estetik
iyi ve kötü varlığını korurken, plastik sanat disiplinlerinde görevler ve amaçlar artık birbirine geçmiş ve
sınırlar belirsizleşmiştir. İllüstrasyonun akademik anlamda onaylanabilmesi, bugüne kadar gelindiğinde hangi
sanat hareketlerinin bu onayı alabildiği sürdürebildiği, çok da önemli görünmeyebilir. Akademik resim, bir
üslup olarak varlığını ve önemini her zaman koruyacaktır
Sonuç olarak; iletilmek istenen mesajı sade ancak çok etkili ve hızlı bir şekilde geniş kitlelere ileten
bir kavram olmasının yanı sıra ayrı bir sanat dalı olan illüstrasyon günümüzün vazgeçilmez kavramı olmasının
yanında gelecekte de kullanılmaya devam edecektir. İllüstrasyon Sanatı, yeni illüstratörlerin yetişmesi ve bu
konuda yapılacak olan nitelikli çalışmalarla yüzyıllar süren köklü geçmişinden aldığı destekle ilerlemesini
sürdürecektir.
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(73)
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DEMİRARSLAN557
MEKÂN TASARIMINDA ANALİTİK YAKLAŞIM METODUNUN UYGULANMASI VE
SAĞLAYABİLECEĞİ KAZANIMLARIN BELİRLENMESİ
ANALYTICAL APPROACH METHOD IN SPACE DESIGN AND DETERMINATION OF THE
BENEFITS TO BE PROVIDED

ÖZ
Tasarım uygulamaları pek çok disiplini ilgilendiren bir olgunlaştırma/geliştirme/ortaya çıkarma ve ön
çalışma sürecidir. Endüstrileşme ve teknolojik ilerlemeler ile birlikte emek az üretimin hedeflenmesi sonucu,
insanların beyinleri ile öne çıkmalarının, komut verici, yönetici rol oynamalarının hedeflendiği söylenebilir.
Enerji ve birikimlerini emekten tasarruf ettikleri oranda tasarıma, ön çalışmaya, planlama ve kalite hedeflerini
gerçekleştirmeye ayırmak günümüz dünyasının ana hedeflerindendir. Kısa sürede en verimli sonuca
erişilmelidir.
Mekân tasarımı çok boyutludur; tasarım, üretim ve kullanım sürecinde farklı senaryolarla karşı karşıya
kalınabilmektedir. Tasarım sürecinde ihtiyaç ve beklentilerle ilgili pek çok girdiyi öngörebilmek,
değerlendirmek, zaman içersindeki ihtiyaç değişiklikleri ve ileriye dönük çözümlerine tasarımda yer vermek
gibi teorik ve pratik çözümleri değerlendirmek gerekir. Analitik yaklaşımla tasarıma başlamak, süreci
yönetmek demek gerekli soruların sorulması ve cevaplarının en baştan bilinerek, tasarıma aktarılması
demektir. Bu çalışmada mimari tasarım ve mekân oluşumunda kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek,
işleve, ihtiyaca uygun tasarım çözümleri için analitik yaklaşım tekniğinin tasarımı hızlandırıcı, başarıya
götürücü yönlerinden bahsedilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Analitik Yaklaşım, Mekân, Mimari.
JEL Kodları: R31, R32, R21, Z1.

ABSTRACT
Design applications are a process of maturation / development / discovery and preliminary work
involving many disciplines. It can be said that as a result of industrialization and technological advances,
with the aim of producing less labor, it is aimed for people to come forward with their brains and play a
commanding and managing role. One of the main goals of today's world is to devote energy and savings to
design, preliminary work, planning and quality targets in a way that they save labor. The most efficient result
should be achieved in a short time.
Space design is multidimensional; different scenarios can be faced in the design, production and usage
process. In the design process, it is necessary to evaluate the theoretical and practical solutions such as
foreseeing and evaluating many inputs related to needs and expectations, changing the needs over time and
providing future solutions in design. Starting the design with an analytical approach means managing the
process, asking the necessary questions and knowing the answers from the beginning and transferring them
to the design. In this study, the aspects of analytical approach technique that can meet the needs of users in
architectural design and space formation, which are appropriate to the function and needs, accelerate the
design and lead to success are mentioned.
Keywords: Design, Analytical Approach, Space, Architecture.
JEL Codes: R31, R32, R21, Z1.
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GİRİŞ
Doğan Kuban (2019:11) “Herhangi bir eşyayı tanımlarken önce hangi gereksinmeyi karşıladığını, yani
hangi amaçla kullanılacağı” belirtilir demektedir. İşlev ön plandadır. Girdileri çıktılara dönüştüren işlemler
bütünü şeklinde tanımlanan proses, tasarımda da farklı yaklaşım ve tekniklerle yürütülebilir, yönetilebilir,
uygulanabilir ve sonuçlandırılabilir. Tasarım özel ve fikri bir uygulama olduğundan süreci kolaylaştıracak,
hızlandıracak, çağrışım yaptıracak, verimi arttıracak, beğeni kazandıracak katkılar sağlayacak yaklaşım
teknikleri denenmeli ve uygulanmalıdır.
“Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek” (TDK Güncel Türkçe Sözlük,
sozluk.gov.tr/) olarak tanımlanan bilgi insanlığın var oluşundan bu yana medeniyetin, teknolojinin, fen, sağlık,
sosyal ve teknik bilimlerin kaydettiği aşamanın temel nedenidir. Merak, öğrenme, ilerleme, bulma,
gelişme/geliştirme gibi pek çok neden araştırmalara ivme kazandırmıştır ve kazandırmaya devam etmektedir.
Bilgiye ulaşma konusunda zaman içersinde önce deneme yoluyla ama daha sonraları ise sistematik,
metodolojik yöntemlerin uygulanması yoluyla daha kısa sürede, daha verimli sonuçlar elde edilmeye
başlanmıştır. Analitik yaklaşım veya düşünme metodu olarak isimlendirilen yaklaşım, tüm bilim alanları ve
disiplinleri ilgilendiren bir bilimsel araştırma ve yaklaşım metodu olarak belirtilebilir. Adım adım ilerleyerek,
büyük problemlerin çözümünü sağlayabilmek için bir proses / süreç yaklaşımıdır.
2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA
“Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye, hipoteze ve kurama dayanan
yöntemlerle kuramın deneysel olarak kanıtlanması sonucu yasalar oluşturan düzenli ve yöntemli bilgi
sistemi”( tubaterim.gov.tr/) ifadeleri ile tanımlanan bilim, günümüzde bir metodoloji içersinde çok daha
verimli, hızlı ve güvenilir sonuçlara, tekrarlanabilen verilere erişmeyi hedeflemektedir.
Bilim ve araştırma yan yana olan kavramlardır. İnsanlar, merak ettikler, öğrenmek istedikleri veya
çözmek istedikleri problemleri bulmak için araştırırlar. Sorgulama yapma, olasılıkları düşünme, çözümler
üretme gibi özel yaklaşımları kapsamaktadır. Öğrenilebilir ve geliştirilebilir olabilmesi bir avantajdır. Bilimsel
araştırma yöntemleri ölçülebilen, tekrarlanabilen, sayısal verilere bağlı olarak uygulanan nicel yöntemler ve
genelde sosyal bilimlerde kullanılan nitel yöntemler olmak üzere genel olarak iki ana çatı oluşturmaktadır.
Bilimsel araştırma kavramı genel olarak “Bilimin amaçlarını gerçekleştirmek, belirlenen bir sorunun geçerli
ve güvenilir çözümüne ulaşmak için, nesnel biçimde yürütülen planlı, düzenli veri toplayıp çözümleme,
yorumlama ve yazanak yazma sürecinde başvurulan yolların, etkinliklerin ve tekniklerin
tümü”(tubaterim.gov.tr/) şeklinde tanımlanmakta ve bir metod izlenmesi ile bilgi toplama ve değerleme
süreçlerini kapsamaktadır. Şekil1.’de verilen şemada bir problemin çözüm süreci görülmektedir.

Şekil 1.Problem Çözüm Yöntemi (Bedir Erişti 2013:8) Şekil 2. İnovasyon Süreci (gelisenbeyin.net/)
Yapılacak bir çalışma/araştırma/tasarım için uygulanacak bilimsel olmayan/sezgisel yani
sağduyuya dayalı çalışmalara göre, bilimsel yaklaşım sistemli çalışmaların süreci daha kolaylaştıracağı, doğru
sonuca erişme olasılığının yüksekliği bilinmektedir. Problem çözme yöntemi ile analitik yaklaşım koşullarının
günümüzde önemsenen inovasyon kavramı ile benzerlik gösterdiği şekil 1. ve 2.’den görülebilir. AB
ve OECD kaynaklarında inovasyon; “bir fikri, pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş
bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmek olarak tanımlanır.
Aynı zamanda bu dönüştürme süreci sonunda ortaya konan pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün,
yöntem ya da hizmeti de ifade etmektedir”( kobigirisim.net/)
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2.1. Analitik Yaklaşım
Analitik, Fransızca kökenli bir kelime olup “çözümlemeli” kelimesi ile açıklanmakta
(sozluk.gov.tr) ve “Analiz yöntemi kullanan, analiz ile ilgili” (kelimeler.gen.tr) içeriği ile tanımlanmaktadır.
Analitik zekâ ise “Sebep sonuç ilişkisini etkin bir biçimde kurabilen, kavrama ve algı seviyesi yüksek olan
zekâ” olarak tanımlanmaktadır (sozluk.gov.tr). Bu tanımlardan hareketle analitik yaklaşım ile elde
edilebilecek özellikler şu şekilde özetlenebilirler;

Konuya hâkimiyet kurabilme, olası problem, risk vb. durumları öngörme

Konunun işlevsel çözümüne erişebilmek için uygun anahtar kelimeleri, tema ve kavramları
oluşturabilme,

Hızlı düşünüp, çabuk karar verebilme,

Yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirebilme,

Doğru ve seçenekli alternatif çözümlere ulaşabilme,

Mantık yürütebilme, yorumlayabilme, objektif olma,

Kıyaslamalı değerlendirme yapabilme, her görüşe eşit şans verme,

Farklı konuları birbiri ile ilişkilendirebilme, bağıntı kurabilme,

Beyin fırtınası yapabilme, tartışabilme,

Sonuçları değerlendirip uygulanabilir verilere götürebilme, gerekirse yeniden başa dönebilme
özgüven ve cesarete sahip olma,

Ekip olarak uyumlu çalışabilme becerisi olarak da düşünülebilir.
Analitik düşünme yeteneği “Bir problemi veya konuyu tümden gelim yöntemi ile alt konulara
ayırıp, her bilgiyi ayrıca değerlendirebilme yeteneğidir. Konuların küçük parçalara ayrılıp bilginin
sorgulanmasındaki amaç, parçalardan yola çıkıp bütünü çözümlemek/geliştirmektir. Eleştirel düşünme
yaklaşımı önemlidir.
Eleştirel düşünmenin tanımlayıcı özellikleri olarak “sezgi, mantık, yüksek biliş seviyesi, derin
düşünme, şüphecilik ve bilimsel yaklaşım” kavramları belirlenmiştir.(Akgün-Çıtak ve Uysal 2012 akt.Yılmaz
2019:65) Analitik düşünme yeteneği olan kişiler, karmaşık yapılar karşısında pratik çözümler üretebilirler
(mentalup.net)”. Günümüzde hızlı ve tüketim ağırlıklı yaşam, çalışanlarda inovatif olmayı, yenilikçi fikirlerle
birlikte girişimci olmayı da gerektirmektedir. Bu özelliklerin içinde yer alan analitik düşünme becerisine sahip
olmak, rakipler arasında avantaj olmakta; ekip çalışmalarında başarıyı arttıracağı düşünülmektedir. İnsan
kaynaklarının ekip arkadaşı/eleman/personel cv’lerinde ve görüşmelerde önemsedikleri özelliklerin başında
geldiği söylenilebilir.
2.2. Yöntem
Yapı eylemi en yalın ve genel düzeyde, her boyutta eşyanın üretilmesi, başka bir deyişle, maddi
çevre yaratılmasıdır. İnsanın kendi fiziksel (ya da maddi) çevresini meydana getirirken doğal verilere
eklediklerinin ancak bir bölümü mimarlığın, şehirciliğin alanlarına girer. Oysa bütün ürettiklerimizin bir
yapısı vardır. Bir sandalye, bir sepet, bir bardak da maddi çevremizin parçalarıdır(Kuban 2019:11). Bütün bu
eşyaların ve çevrenin bağlam kapsamında tasarımı karmaşık bir ilişkiler bütününü oluşturmaktadır. Bir sürecin
sonucunda çıktı olan tasarım değerli ve işlevsel olacaktır. Bu çalışmada mimari projenin oluşumu sürecinde
analitik yaklaşımın önemi, başarıya götüren çalışma basamakları belirlenmiş ve yapılacak proje çalışmalarına
yol gösterici olması hedeflenmiştir.
2.3. Mimari Tasarım Sürecinde Bilimsel Yaklaşım
İlk insandan itibaren ihtiyaçlar doğrultusunda çevreye müdahalede bulunulmuş, öncelikle
gelişen/değişen koşullar ile ihtiyaçlara ve günümüzde isteklere de bağlı olarak yapılı çevreler oluşturulmaya
çabalanmıştır. Kuban (2019:9) “Bu çevre, toplumun ekonomi ve politik yaşantısının yapısını, teknolojik
olanaklarını ve kültürel ve sosyal eğilimlerini de yansıtıyor. Doğal veya yapma, fiziksel çevrenin bir sahne
gibi yaşantımızı sınırlandırdığını, yönlendirdiğini, belki de bir ölçüde tanımladığını gözleyebiliyoruz”
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ifadeleri ile çevreyi oluşturan unsurları belirtmektedir. İnsanların yaşam alanları genelde tercihe bağlı
olmamakla birlikte günümüzde küreselleşmenin ve teknolojik ilerlemenin etkisi ile insanlar dünyayı daha
fazla tanımakta ve izlemektedirler. Böylece, istedikleri çevreye gitmekte daha cesur ve kararlı davrandıkları
izlenebilmektedir. Dünya insanı olmak kültürel alışverişi etkilemekte tasarımcı için zenginlik, kullanıcı için
ise ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılanamaması durumuna neden olabilir.
3. MİMARİ PROJE TASARIMINA ANALİTİK YAKLAŞIM
“Ya da sözgelimi insan konutunu ele alalım. Bu fiziksel bir nesnedir; ağaç gövdelerinden ya da
dallardan, hayvan derilerinde, kardan ya da taştan yapılmış bir konstrüksiyon. Ama biçimi, yapımı ya da
bölümlendirme tarzı, aksamı ve donanımı hepsi ev alışkanlıkları ile sıkı bir ilişki içindedir bu ise ev idaresinin
örgütlenişine, hizmetçileriyle uşaklarıyla birlikte tüm aileye bağlıdır. Teknik konstrüksiyonun tek tek
evrelerini ya da konstrüksiyonu oluşturan parçaları izlemek istediğimizde de, yine her zaman objenin genel
işlevini göz önünde bulundurmamız gerekir. (Malinowski 1992:26)
Mimari tasarımlarda ortaya çıkan bina için en az 50-60 yıl ömür hedeflenmekte, anıtsal binalar için
daha da uzun bir ömür beklenmektedir. Mimarlık tasarım ve uygulama işlerinde fen ve sanat kurallarına
uygunluk aranmakta, teknik ve estetik yönlerin dengelendiği sonuçlar hedeflenmektedir. Bu genel
beklentilerin yanı sıra zorunlu olarak uyulması gereken düzenleme kuralları ve yasal yaptırımlar da süreçte
cevap bulmak zorundadırlar. Kompleks ve karmaşık bir ön çalışma aşaması gerektiren mimari proje
tasarımları interdisipliner ve transdisipliner yaklaşımlarla ve ekip çalışması sonucu ortaya çıkmakta, resmi
kurum onayları gerektirmekte ve kontrol süreci yaşamaktadırlar. Bu nedenle pek çok konuya hâkimiyet
gerektirmektedir. Bir proje çalışması için gereken çalışma aşamaları süreç/prosesi oluşturmaktadır. Bu
karmaşık işlemleri başarı ile tamamlayabilmek analitik yaklaşımın düzenli ve bilimsel yönlerine ihtiyaç
duymakta, başarının tesadüf olmadığını bilmeyi gerektirmektedir. Mimari proje tasarımı aşamaları;
Ön Çalışma

Fizibilite çalışmaları: Bu çalışmalar o işin gerçekleştirilebilme durumunu tespite yönelik
sistematik olarak yapılacak / düzenli ön çalışmaları kapsamaktadır.

Ön çalışma: Literatür çalışması/analizlerin incelenmesi/İstatistikî çalışmaların incelenmesi gibi
araştırma safhası

Tema/Kavram/Anahtar kelime belirlenmesi

Yapılmış yerel, yöresel ve dünya ülkeleri üzerinden örneklerin incelenmesi

Mimari tasarım akımlarının incelenmesi
Tasarıma Giriş

Kullanıcı profili: Yaş, eğitim, kültür, gelir seviyesi, kişi sayısı vd.

Senaryo: Tasarımın işlevine bağlı olarak o yapı/binada standart yaşam

İhtiyaç programı+Alan ihtiyacı: Mekânsal ihtiyaçlar ve kullanıcı sayısına bağlı olarak
belirlenecek toplam alanın belirlenmesi

İşlev şeması: Birbirleri ile ilişkilendirilmesi gereken mekânların bubble diagramı

İşleve uygun tema/akım ve yönlendiricilerin belirlenmesi

Belirlenen bütçe: Ekonomi, harcamalar, ödeme planı
Resmi İhtiyaçlar & Beklentiler

Yasalar&Yönetmelikler&Genelgeler&Tebliğler

Normlar ve Standartların Belirlenmesi: Tasarımı yönlendirecek olanların tespiti

Farklı ölçeklerde hazırlanan planlar ve varsa raporları (Nazım imar planı, uygulama imar planı,
revizyon imar planı, mevzi imar planı gibi)

Arazinin/İmar adası/İmar parselinin yerleşim yeri içersindeki konumu
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İmara yönelik çekme mesafeleri, yükseklik bilgisi, yön, ön cephe hattı gibi bilgileri
Proje tasarımcılarının sahip oldukları görev tanımı, yetki ve sorumlulukları
Gerekli izinler / Onaylar: Alınması gereken resmi izinlerin prosedürünün gerçekleştirilmesi

Kullanıcı ve/veya İşveren Kaynaklı İhtiyaç ve Beklentiler

İşleve yönelik gereksinimler: İhtiyaç programı+İşlev şeması

Uygun kullanıcı sayısı: Binayı gün içinde kullanabilecek kişi sayısının bilinmesi

Mekânlar için uygun alan kullanımı / dağılımı

Çevre girdileri / Bağlam: Konum, hâkim rüzgâr, iklim ve coğrafi veriler, yön, manzara, yol,
civar yapılaşma vd.

Ekonomik durum: Bütçe

Uygun malzeme seçimleri

Estetik algı, beğeni kriterleri: Kültürel motifler, sembol dili kullanımı, moda

Kültürel beklentiler, Değer ve Normların Karşılanması

Afet riskleri: Deprem, erozyon, sel, hortum, fırtına, binanın yangın riski

Kullanıcı istekleri: Kullanıcıları ihtiyaç, istek ve beklentileri
Tasarımın Konstrüktif Özellikleri

Binanın İmar parseli/imar adası/arazi ile ilişkisi

Çevre ile ilişki: Fiziksel çevre, Sosyal çevre, Kurumsal çevre, Ekonomik çevre

Yasal Kat adedi ve maksimum yükseklik

Taşıyıcı sistem seçim kriterlerinin tespiti: Farklı taşıyıcı sistemlerden koşullara en uygun
olanın belirlenmesi

Dolu-boşluk oranları: Pencere, kapı ve duvar bölümleri gibi yüzey oranları

Geçilecek açıklıklar: İki düşey taşıyıcı arasında işleve en uygun olan mesafe

Üst örtü kararları: Çatı sistemi kararını netleştiren verilerin değerlendirilmesi





Projelendirmeye Ait Girdiler
Bağlam: Arazi, coğrafi özellikler, yön, hâkim rüzgâr, manzara vd.
Teknik resim çizim bilgisi, teknik dil kullanımı: Evrensel dil
Tasarımcının eğitimi ve mesleğe bakışı: Ekol, bireysel donanımın mesleği icraya etkisi
Yasalar sonucu onayı istenen proje kapsamı: Mimari, statik, elektrik, tesisat vd.

Paydaş Meslekler ile İlişkiler

Tasarımcı & Uygulamacı: Mimar, İç mimar, peyzaj mimarı vd.

Mühendislik & Hesaplama & Ölçüm: İnşaat mühendisliği, Elektrik mühendisliği, Makine
mühendisliği, Jeofizik mühendisliği vd.

Her tasarımın özelliğine göre ekipte yer alması gereken diğer branşlar
Etik yaklaşım
Maddeler halinde sunulan bu çalışma aşamalarının her biri analitik yaklaşım sürecini oluşturan ve
destekleyen çalışma ve konuları oluşturmakta, uyulma, dikkate alma, titizlikle değerlendirme ve çalışma ile
tasarım ve projelendirme sürecinde başarılı bir sonuca ulaşma olasılığı artacaktır.
4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
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Bir çalışmada sezgilerin götürdüğü yere gidilebilir, basit ve detaysız bir yaklaşımla elde edilen
verilerle iş sonuçlandırılabilir veya aklın yolunda giderek, doğru sorulara uygun cevaplar aranarak sonuca
erişilebilir. Özellikle sonuç ürünlerin uzun ömrü olması planlanan işlerde titizlik, ön çalışma sürecinin doğru
yönetilmesi gibi analitik yaklaşım yöntemleri kullanılarak gelinen sonuç beğenilen işlevsel, uzun süre
kullanıma uygun, fonksiyonel olarak yeterli olabilecek eserler ortaya çıkarabilecektir. Mimarlık ürünleri yapılı
çevre ürünleridir. Mekân tasarımı açık, kapalı ya da yarı açık düzenlemelerle pek çok farklı bireyin
kullanımına sunulacaktır, yıllar içerisinde kullanıcılar değişebilecektir. En az 50-60 yıl yaşaması beklenen
binalar bu uzun dönem içersinde değişebilecek yaşam koşulları, kültürel unsurlar, çevre koşulları, kullanıcı
profili, yasal düzenlemeler gibi değişken faktörlere cevap vermeye devam etmelidir. Bu nedenle tasarımın
Analitik yaklaşım metodu ile gerçekleştirilmesi, geniş zaman dilimi için düşünülerek tasarlanması
gerekmektedir. Verileri, bulguları bir arada değerlendirme, doğru sonuca götürebilme ile birlikte çoklu
öneriler geliştirebilme, beğeniye sunulacak çözümlerin çeşitliliği ile tartışılabilir örneklerin varlığı daha doğru
sonuca ulaşmayı sağlayacaktır. Endüstri devriminden sonra teknolojik gelişmeler ile hızlanan yaşam,
günümüzde sanal ortamdan iletişim alanları ile çok daha hızlı olmayı gerektirmektedir. Analitik yaklaşım
hızlı karar vermeyi sağladığından işe yarayacak bir metot olduğu söylenebilir.
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(74)
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DEMİRARSLAN558
CAM İLE SANAT ve ZANAAT UYGULAMASI: VİTRAY
ART and CRAFTS WITH GLASS: STAINED GLASS

ÖZ
Cam, şeffaf, organik, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir, fonksiyonel, farklı boyutlarda ve biçimlerde
üretilebilir, işlenebilir, renklendirilebilir ve hammadde olarak da kullanılabilir olma özellikleri ile sevilen ve
kullanılan bir malzemedir. Hem sanat eserlerinde hem de faklı ürünlerde kullanılagelmiştir. Teknik ve
teknolojik gelişmeler, endüstri alanındaki ilerlemeler ile yeni özellikler kazandırılmakta, ürün geliştirme
konusunda popülerliliğini sürdürmektedir.
Dünya mimari ve sanat tarihinde, günümüze kadar ulaşan ve cam resmi olarak da anılan “vitray” cam
uygulamaları arasında çok özel bir yerdedir. Osmanlı mimari mirasının başlıca örneklerinde de yer alan vitray
uygulamaları; revzen-i menkuş adı ile anılmış, mekâna hem içeriden hem de dışarıdan kattığı algısal üstünlük,
renklerin büyük bir beceri ile kullanılmış olması, mekânda oluşturduğu ışık ve renk oyunları ile yüzyıllar
ötesinden bugüne devam eden dinamik bir sanat unsuru oluşu ile özeldir. Bu çalışmada cam malzemenin
sanatsal yönü “vitray”ın hatırlatılması, uygulamaları, işlevsel ve bezeme özellikleri ele alınacaktır. Bu özel
sanat dalının kaybolmaması ve yeniden değerlendirilebilmesi için tasarımcıların dikkatinin çekilmesi
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cam, Vitray, Revzen-i Menkuş, Mimari, Algı.
JEL Kodları: Y2, Z10, Z19.

ABSTRACT
Glass, transparent, organic, sustainable, recyclable, functional, can be produced in different sizes and
shapes, can be processed, colored and can be used as a raw material is a popular and used material. It has
been used both in art works and in different products. Technical and technological developments, industry
developments and new features are gained, product development continues to be popular.
In the world of architectural and art history, “stained glass an, also known as glass painting, has reached a
very special place among glass applications. Stained glass applications in the main examples of Ottoman
architectural heritage; revzen-i menkuş with the name. It is special with its perceptual superiority that it
adds to the space both internally and externally, the use of colors with great skill, the light and color games
it creates, and the dynamic element of art that has been going on for centuries. In this study, artistic aspect
of glass material, reminding of “stained glass,, applications, functional and decoration features will be
discussed. It is aimed to draw the attention of the designers so that this special branch of art is not lost and
can be re-evaluated.
Keywords: Glass, Stained Glass, Revzen-i Menkuş, Architecture, Perception.
JEL Codes: Y2, Z10, Z19.
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1.
GİRİŞ
Cam yüzyıllardır kullanılan sürdürülebilir, işlevsel, farklı yöntemlerle işlenebilen ve
biçimlendirilebilen bir malzemedir.
Cam yapımı, büyük olasılıkla M.Ö.3.bin sonlarına doğru Bronz Çağ'da keşfedilmiştir. Arkeolojik
kanıtlar, bu keşfin Mezopotamya'da meydana gelmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu keşif, hiç şüphesiz,
yöre boncuklarında, duvar fayanslarında, seramiklerde ve diğer nesnelerde kullanılmış cam gibi sır üretimi
sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu en erken dönemde cam, yarı değerli ve değerli taşlara alternatif olarak
üretilmiştir. Bu nedenle, hemen hemen tüm erken dönem camları şeffaf değildir ve oldukça parlak renklerde
üretilmişleridir (kvmgm.ktb.gov.tr/). Zamanla ve gelişen dönem teknolojisi ile cam işleme teknikleri de
değişmiş ve gelişmiştir. Bugün özellikli, yüksek mukavemetli cam üretiminde teknolojik imkânlar gelişmiş
durumdadır. Ancak, camın işlevsel kullanımına sanat katan kullanımı olan vitray uygulamaları tarihi örnekleri
ile birer kültürel miras unsuru olarak korunmalı ve vitray bugün yine hak ettiği üstünlüğünü kazanmalıdır.
2.

CAM
Cam; Farsça cām kelimesinden gelmektedir, soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte
eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim (sozluk.gov.tr/) olarak tanımlanmaktadır. Kırıldığında
toplanıp, tekrar eritilmesi ve işlenmesi mümkündür. Bunun yanı sıra camın, sıcak olduğu zaman dövülme
kabiliyetine soğuduğunda ise bükülebilme kabiliyetine sahip olması, zanaatkarlara ustalıklarını sergileme
olanağını vermiştir. Böylece değişik şekillerde, renklerde ve bezemede birçok parça üretilmiştir
(kvmgm.ktb.gov.tr/). Sürdürülebilir olma özelliği, sağlığa uygun olması, doğaya zarar vermemesi, saydam,
şeffaf olma özelliği, ışık geçirgenliği, renklendirilebilir, desen verilebilir olması, günümüzde farklı boyutlarda
ve kalınlıklarda üretilebilmesi, farklı kimyasal katkılar ile yeni özellikler verilebilmesi, lifli malzeme olarak
üretilmesi ve farklı sektörlerde kullanılabilmesi gibi özellikleri ile her zaman göz önünde olan bir malzeme
olmuştur.
Cam dünyamızda tabiatta volkanlardaki yüksek sıcaklıklarla kendiliğinden teşekkül etmiş tabii cam
ve insan tarafından yapılmış yapma cam diye ikiye ayrılır. İzlanda da milattan 20000 sene öncesine ait
kendiliğinden teşekkül etmiş volkan camı bulunmuştur. Bu cam bugünkü düz camla hemen aynı
tertipteydi(%74,7 silisyum).Yapay cam bilinen bilgilere göre M.Ö. 2270 – 2770 tarihleri arasında Mısırda
bulundu. Asurlular döneminden kalma toprak yazı tablalarında da camdan bahsedilmektedir( M.Ö. 626-668)
(pukad.org/). Anadolu uygarlıklarından kalan cam işçiliği, cam işleme sanatının Selçuklular döneminde
geliştiğini göstermektedir. Selçuklular döneminde ‘’ şemdiye ‘’ denilen bombeli camlar üretilmiştir. 1.
Alaaddin Keykubat’ın yaptırdığı Kubadabad Sarayı kazılarında mavi, yeşil, kahverengi, mor, sarı renkli
yuvarlak veya bombeli pencere camları, renkli kadeh, şişe ve tabaklar bulunmuştur. Bu kalıntılardan
Selçukluların oyma, kesme ve perdahlama teknikleriyle, camlara desen verdikleri anlaşılmaktadır(bilgio.net/)
Ev gereçleri, aksesuar, aydınlatma elemanları, gözlük camları, otomotiv sektörü gibi farklı alanlarda
kullanılan cam inşaat sektöründe de yaygın kullanıma sahiptir. Hammadde, mamul, yarı mamul gibi farklı
halleri ile kullanılmaktadır. Yalıtım malzemesi, lif katkısı, kapı/pencere doğramalarında kullanımı,
basamak/döşeme kaplama veya çıplak olarak uygulanabilmesi ile birlikte günümüzde giydirme cephelerle
birlikte bina üzerinde ki kullanım oranının arttığı cam malzeme, sanatsal işlenme yöntemleri ile de pek çok
binaya özellik katmıştır. Bütün bunların yanı sıra hem mimari bir yapı elemanı, hem transparanlık özelliği ile
ışığı geçirme ve aydınlatma elemanı hem de kültürel miras unsuru olan tarihi binalarda sanat ve zanaat
işçiliğinin bir arada kullanılması ile ortaya çıkan vitrayın yeri ayrıdır.
CAMIN KURŞUNLA BİRLİKTELİĞİ: VİTRAY
Vitray sanatı gün ışığı ile doğan ve yine onun az ve çokluğu ile değişimler kazanan bir ışıklı
resim sanatıdır(yasam.dijitalbilgi.com/).
Camın ilk defa büyük ölçekte kullanılması Fenike'de MÖ 1. binde fildişinden yapılmış eşyalar
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Cam, fildişi üzerine kakma yöntemiyle işlenmiş ve dekoratif amaçlarla
kullanılmış çeşitli figürlerin ve çiçek desenlerinin detaylarını vurgulayabilmek ve fildişine çok renkli

3.
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bir görünüm vermek amacıyla kullanılmıştır. MÖ 8. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmiş olup bu
camlar, hem tek renkli, hem de mozaik cam kakmalardan oluşmaktadırlar. Fildişleri üzerine işlenmiş
tek renk cam kakmaların fildişi ustaları tarafından mozaik camların ise belli bir beceri ve eğitim
gerektirdiği için cam ustaları tarafından üretilmiş oldukları önerilmiştir. Ancak, tek renkli cam
kakmalar ile mozaik cam kakmaların Fenikeli ustalarca yöresel imkânlarla mı, yoksa hammadde veya
işlenmiş olarak dışarıdan ithal edilmiş camdan mı yapıldıkları henüz kesinlik
kazanmamıştır.(kvmgm.ktb.gov.tr/)
Başlarda büyük boyutlarda cam üretmek mümkün olmamıştır ve aynı zamanda saydam ve beyaz
cam üretmek de teknoloji gerektirmektedir ve zordur. Bu nedenle gelişen vitray, küçük ebatlardaki camların
kolay bükülebilir, şekil alabilir ve çerçeve oluşturabilecek bir malzeme olan kurşun ile birlikte kullanılmasıyla
şeklini almıştır. Üretim aşamasında zanaatkârın sanatçı yönü de devreye girince vitray bir sanat eseri haline
dönüşmüştür. Pencereye ilk yerleşimlerden itibaren ihtiyaç duyulmuştur ve pencere görevi olan boşluklar
bırakılmıştır. Camın bulunması ve kullanılmaya başlanması ile birlikte çok daha işlevsel hale dönmüştür.
Vitray orijinal üretimi ile kurşunlu cam uygulamalarının yüzyıllardır işlevinin yanı sıra sanatsal
yönüyle kullanıldığı bilinmektedir. Dünya üzerinde dini inançlarla da şekillenen vitray uygulamaları katedral,
kilise, resmi binalar veya konutlarda kullanım alanı bulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde revzen-i
menkuş denilen cam tasarım ve işçiliği, yani sanat ve zanaat birliği olan vitrayın cami mimarisinde özel
uygulamaları ve örnekleri bulunmaktadır. Renkli camları önceden tasarlanmış ve resmedilecek olan bir desen
tasarımı ile bir panel üzerinde, tekniğine uygun olarak uygulama işlemi olan vitray ile muhteşem pencere
camları ortaya çıkarılmıştır.
Yani bir başka deyişle; vitray, sanatta, dekoratif pencereler ve ışığın içinden geçtiği diğer nesneleri
yapmak için kullanılan renkli camdır. Açıkçası, tüm renkli camlar boyanmış ya da erimiş halde iken çeşitli
metalik oksitlerin eklenmesiyle renklendirilmiştir. Bununla birlikte, vitray terimi, öncelikle süs veya resimsel
pencereler yapımında kullanılan cama atıfta bulunur… 12. ve 13. yüzyıl başlarındaki büyük vitray pencereler
aslında cam ustasının sanatında yarım yüzyıldan fazla bir süredir önemli teknik gelişmelere işaret etmektedir
(britannica.com/art/stained-glass 21.10.2019).

Şekil 1,2,3,4. Cami Mimarisinde Vitray Uygulamaları (Günay 2006:230)
Binlerce yıldır, sanatkârlar parlak camdan ilham almıştır. Her halükarda, cam ile mükemmel sanat
eserleri üretilebilir. Bununla birlikte, renklendirildiğinde, ortamda sürekli değişen yeni algılar oluşturacaktır.
Çoğu zaman pencereler ve ibadet yerleri ile ilişkilendirilmiş olmasına rağmen, eski bardaklardan çağdaş
tesislere kadar her türlü sanat için vitraylar benimsenmiş ve uyarlanmıştır (mymodernmet.com/).
Vitray, dördüncü yüzyılda Hıristiyanların kiliseler inşa etmeye başladıkları sırada, bir Hıristiyan sanatı
olarak tanınmaya başlanmıştır. Hıristiyanlığın Avrupa'ya yayılması, vitray camının dünya genelinde
genişlemesiyle doğrudan ilişkilidir ve vitray camını yeni binyılın baskın sanat formu haline
getirmiştir(historyofglass.com/).
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Şekil 5. Fransa, Chartres Katedrali'nden Vitray Pencere: 12. yüzyılda Melekler tarafından çevrelenmiş
Bakire ve Mesih (thoughtco.com/) Şekil 6. Merton Manastırı'ndaki Morris Co'da (1931) Vitray Bir Pencere
Yapmak. Stringer / Hulton Arşivi (thoughtco.com/)

Şekil 7,8,9. Cami Mimarisinde Vitray Cam Uygulamaları(Günay 2002:189)
“Anadolu’da bulunan en eski vitraylar Konya Kubadabad Sarayı’ndan çıkan vitraylardır. Bu vitraylar
900 yıllık. Burada yapmış olduğum çalışma için 900 yıllık bir garanti veriyorum. Bu sanatın Anadolu’da
bilinen 900 yıllık bir geçmişi var. Avrupa’da kiliselerin camlarında ve süslemelerinde kullanılan kurşunlu
vitrayların geçmişi 600-700’lü yıllara kadar gidiyor. Bu dönemde tabii camın kesilme tekniğine bakıldığında
şu an ki dönemde çok aşama kaydedilmiş. O dönemde mesela hazır kurşunlar yokmuş. Camları birleştirip
olukların içine, camların arasına kurşunlar dökülerek yapılıyormuş. Daha sonraki dönemlerde hazır oluklu
kurşun yapılmış onların arasına cam sıkıştırılmış. Bu sanatta medeniyetlerin kendine has teknikleri var.
Mesela bizim Anadolu da kullanılan vitray da alçı ile yapılıyor. Bunun adına revzen-i menkuş deniyor” Vitray
sanatçısı Halis Özdemir (bik.gov.tr/)
Anadolu’da Selçuklu döneminde gelişen cam sanatı, Osmanlı döneminde ilerleme göstermiştir.
Kiliselerde, camilerde, saray ve köşklerde de kullanılmışlardır. Dini yapılarda ışık ve rengin birlikteliği ile
birlikte uhrevilik katma, duyguları arttırma, ululuk/yücelik etkisi oluşturma şeklinde gelişen algısal yönü
önemli bir unsurdur. Büyük, ihtişamlı ve loş mekânlarda güneşin ışık ışınlarının renkli camların renklerini de
alarak iç mekâna süzülmesi, günün farklı saatlerine ve mevsimlere göre değişen aydınlanma şiddeti ile orantılı
olarak her an değişik bir algıya, başka bir resme imkân vermesi heyecan vericidir, Bu yönüyle dinamik,
değişken bir sanat eseri olarak değerlendirilmektedir. Farklılaşan iç mekân algısı kullanıcılara coşku
vermektedir.
Vitrayın diğer bir amacı, izleyiciyi tefekkür edici bir duruma çeken meditasyon kaynağı olarak hizmet
etmektir(https://www.thoughtco.com/) Tefekkür konusunun özellikle dini yapılarda kullanılan vitray
uygulamalarında inanç duygularını pekiştirici etki yaptığı söylenebilir.
Vitrayda uygulanan desenler inançlara göre değişiklik göstermiştir. Katedral, kilise gibi Hıristiyanlığa ait
binalarda dini rolü olan kişiler de figüratif olarak işlenirken, İslamiyet’te insan betimlenmemesi nedeni ile
doğa ve çiçek figürlerine yer verildiği izlenir.
Gotik dönemde ve Rönesans döneminde (1100 - 1500'ler) vitray, Avrupa'da uygulanan en önde gelen
boyama tekniklerinden biriydi... Resmin en yaygın biçimlerinden biri olan vitray, kiliselerdeki ve
manastırlardaki dini anlatılar yoluyla inançlı hayatlara ilham verdi, şehir salonlarındaki aile ve siyasi bağları
kutladı, hatta özel evlerin pencerelerini süsledi(khanacademy.org)
12. ve 17. yüzyıllar arasında, vitrayda Yahudi-Hıristiyan İncil'den dini hikayeler veya Chaucer'in
Canterbury hikayeleri gibi laik hikayeler betimleniyordu. Bazılarında bantlarda geometrik desenler veya
sıklıkla doğaya dayalı soyut görüntüler de bulunur (thoughtco.com/).

Şekil 10. İsa'nın Vaftizini, Vaftizci Yahya, St. Germain l'Auxerrois kilisesi, Paris, Fransa'dan gösteren
vitray penceredir (thoughtco.com/)
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Şekil 11. Aziz John (çarmıha germe) , muhtemelen Güney Alman, c. 1420 (J. Paul Getty Müzesi,
2003.35.2)(khanacademy.org/)
3.1. Vitray Uygulamaları
Vitray bir pencere yapmak için, sanatçı resmin tam boyutlu bir eskizini veya şemasını çizer. Cam,
kum ve potasyumu birleştirip 2.500-3.000 ° F arasındaki sıcaklıklarda ateşleyerek hazırlanır. Halen erimekte
iken, sanatçı az miktarda bir veya daha fazla metalik oksit ekler. Cam doğal olarak yeşildir ve şeffaf cam elde
etmek için bir katkı maddesine ihtiyacınız vardır. Yeşil veya mavi-yeşil: bakır, Koyu mavi: kobalt, Şarap
kırmızısı veya menekşe: altın, Soluk sarı ila koyu turuncu veya altın: gümüş nitrat Çimenli yeşil: kobalt ve
gümüş kombinasyonu (thoughtco.com/) kullanılmıştır. Cam vitray paneller yapımı zor, zahmetli ve pahalı
olduğundan tüm bina tiplerinde yaygın olarak kullanılamamıştır. Ancak, bölüm 3.2.’de anlatılacağı üzere
sanatkar ve zanaatkarların, bu işe gönül verenlerin azalması insanları daha basit yöntemler geliştirmeye
yönlendirmiştir.
3.2. Günümüzde Vitray
Endüstri ve teknolojideki gelişme ve ilerlemeler yaşam biçimini daha hızlı hale getirmiştir. Tüketim
de hızlı ve çok, insanlar sabırsızdır. İhtiyaçların ivedilikle giderilmesi arzusu mal ve hizmet giderimlerine
yansımaktadır. Bütün bu hızlı gelişme, ilerleme, kentleşme süreci alışkanlıkları değiştirmekte, değerleri
unutturabilmektedir. Sabırla işlenen ve ömürden harcanan zamanla değeri artan geleneksel el sanatları da
ilgisiz kalmaktadır. Kültürel miras unsuru olan ebru, hat, minyatür, çini, tezhip ve vitray gibi el sanatları ile
ilgilenilmemeye başlanmıştır. Vitray, zor ve zahmetlidir, işçiliği zaman almaktadır. Orijinal hali olan kurşunlu
vitrayı yapacak, öğretecek, eserleri değerlendirecek ve maddi boyutunu karşılayacak kişiler de azalmaktadır.
20.yy.dan başlarından itibaren vitray sanatı süsleme, yapım ve kalıp yöntemlerinde önemli
değişiklikler meydana getirildi. Dini amaçlı vitray çeşitlerinin ve kullanım amaçlarının da dışına çıkılmaya
başlandı. Kullanım yerleri de değişkenlik göstermeye başlandığı gibi seri üretimli vitray yapımlarına da
başlandı. Önceleri sadece sanatçıların işi olan vitraycılık atölye hatta fabrika üretimleri şekline de dönüştü.
Dini konulu süslemelerin yerini manzara, insan figürleri, zarif bezemeler, çiçek motifleri ve geometrik
desenler almaya başladı (edebiyatvesanatakademisi.com/). Dolayısıyla, günümüzde benzer ürünler elde
edebilmek için uygulanması daha basit yöntemler geliştirildi. Tiffany, macunlu, boyama, mozaik, alçı,
kumlama, polyester, füzyon eritme, bizoteli, asit gravür veya yığma vitray gibi uygulama teknikleri olmakla
birlikte kurşun ile uygulanan teknik en kıymetlisidir. Bu çeşitlerden en çok uygulanan yeni vitray yöntemleri;

Tiffany vitray tekniğinde kurşun çubuklar yerine bakır folyo şeritler(yasam.dijitalbilgi.com/
)kullanılmıştır.

Boyama Vitray, günümüzde tiffany ve kurşunlu vitraydan sonra en çok tercih edilen vitray
tekniğidir. Bu vitraylara nazaran uygulanması işçilik olarak daha kolay olduğu ve daha yapay bir görüntü
verdiği için yalancı vitray ya da imitasyon vitray da denilebilir(nuansvitray.com/).

Füzyon (Eritme) Vitray, parça camların, uygun bir fırında ve uygun bir sıcaklıkta eritilmesi
işlemidir. Birinci etapta düz bir yüzey elde edilir. İkinci etapta ise bu düz parçaya kalıplar yardımı ile form
verilir. Burada önemli olan camların bir arada eriyebilmesidir(vitraypencere.com/).
Mimari tasarım ve uygulamaları da modadan etkilenmekte olup, Zaman zaman diriltilme
çalışmaları ve sadece belirli ve geçici dönemler gündemde kalmalarının bu özel uygulamalara haksızlık
olacağı bilinmelidir. Tarihi eserlerin ve mimari kültür miraslarının özellikli işlemelerinden ve süslemelerinden
olan ve aslında pencere olma özelliği de unutulmaması gereken revzen-i menkuş işleri, kurşun ile birlikte
oluşturulmaları, seçilen desenler ve renklerin birlikteliği ile vermesi istenilen algısal mesajlar, estetik
özellikleri ile tarihten günümüze gelen pek çok örneği ile yaşatılması gereken sanat unsurlarıdırlar.
Günümüz imar koşulları yüksek katlı binalar ile dikey yerleşime ve/veya çoklu üretime yönelmiştir.
Toplu konutların inşası, insanların kentte yaşamayı tercih etmesi nedeni ile artan nüfus yoğunluğu ihtiyaç
duyulan bina alan gereksinimini de arttırmaktadır. Enerji tüketiminin dünyaya zarar verir ölçüye ulaşacağı
endişesi ile imalat yapan insan enerjisi de sürdürülebilirlik olarak değerlendirilmektedir. Masa başı işin
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insanlara daha rahatmış gibi algı oluşturması sanatkar ve zanaatkarları iş kollarından uzaklaştırmaktadır. Bu
işlere gönül verenler azalmaktadır. Endüstrideki gelişmeler ile emek yoğun dönemden teknik ve teknolojik
döneme geçiş ile daha az emek&işçilik ile üretim yapmak bireylerin de tercihi haline gelmiştir.
Daha iyi ve konforlu yaşamı hedefleyen farklı yönetmelikler içersinde sanatsal uygulamalar yerine
daha hızlı, ihtiyacı gideren, işlevsel ürünler yer almaktadır. Örneğin, bina veya araç camlarında kullanılan
temperli camların vitray için kolayca işlenebilmesi mümkün değildir ama işlevi ve avantajları açısından
kullanılması gerekmektedir.
4.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Vitray üzerindeki resim ile sanat ve renkli camların içinden geçen ışıkla mekânlara her koşulda
değişebilen farklı aydınlıklar, renk oyunları ile gelişen algısal değerler sağlayan, işlevsel yönü ile binalarda
ince yapı ve tamamlama öğesi olarak boşlukları ışık geçer halde kapatan, estetik, sanat ürünü bir uygulamadır.
Değişen dünya koşulları ile birlikte ihtiyaçların giderilmesi yol ve yöntemleri değişmiş, mal veya hizmetleri
sunum yöntemleri değişmiştir. Nüfus yoğunluklarının yön değiştirmesi ve kentlerde yığılması, çoklu üretimin,
emek az-seri üretimin insanlara daha pratik ve çözümcül gelmesi ile birlikte tüm gününü işte geçiren insanların
kişisel doyum sağlayacak sanat unsurlarından uzaklaşması, emeğin pahalı olması nedeni ile emeğe dayalı
üretimlerin daha az talep görmesi gibi unsurlar belli alanlardaki sanat ve zanaatkârlığı unutulmaya yüz tutar
hale getirmiştir. Bu çalışmada ele alınmaya çalışılan vitray, nahif örneklerin miras olarak yerini aldığı, işleve
yönelik ihtiyaçlara cevap veren bir cam uygulama alanı olarak mimariye değer katmıştır.
Dönemin yapım yöntemi olarak pencere oluşturmak için geliştirilen ancak ortaya çıkan ürünler ile
her biri birer sanat mirası olan eserler ortaya çıkartılan vitray cam resmi tekniği dünyada yaşam biçimi,
inançlar doğrultusunda şekillenmiştir. Selçuklularda ilk temelleri atılmış, Osmanlı mimarisinde süslü/nakışlı
pencere anlamında olan revzen-i menkuş ifadesi ile kullanılmıştır. İslam ile yoğrularak eserler ortaya
konulmuştur. Ebru, hat, çinicilik ve diğer geleneksel el sanatları içerisinde yer alan vitray, orijinal uygulama
yöntemleri ve geleneksel motifler ile yaşatılmaya çalışılmalıdır. Sürdürülebilirlik kapsamında değeri olan bir
uygulama ve imalat tekniğidir. Küçük cam parçalarının değerlendirildiği bir uygulama olan vitray, geri
dönüşüm ve atık malzeme değerlendirme konusunda da örnek olacaktır. Döneminde israf yapmama, daha az
zayiat verme gibi konularda çevreci ve ekonomik bir tutum sergilemiştir. Desenleri o döneme ait kültürü
yansıtmaktadır. Dini inançlara göre şekillenen desenler ile bir yandan mimarlık, iç mimarlık diğer yandan ise
antropolojik ve sosyolojik çalışmalara ışık tutacaktır.
Yapıldığı dönem içerisinde sadece işlevi değil maneviyatı da önemseyen tasarımların uygulandığı
açıktır. Renk ve ışık oyunları ile duygulara hitap etmek bu yönlerinin birer göstergesidir. Sonuç olarak,
kültürel bir miras unsuru olan vitrayı, daha kolay pratik veya güncel yöntemler ile anmak, atıfta bulunmak da
saygıdeğer bir davranış olmakla birlikte orijinal, geleneksel vitray yapma tekniğini yaşatmak ve sürdürmek
daha anlamlı olacaktır.
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TÜRKİYEDE’Kİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MUTUAL SAVING BANKS WITH CAMELS METHODS IN TURKEY

ÖZ
Ülkemizde ve diğer uluslararası piyasada bankaların ekonomik anlamda etkileri son derece önemlidir.
İç ve dış piyasadaki gerçekleşebilecek olumlu ya da olumsuz tüm finansal durumlar karşısında bankaların
izlemiş olduğu politikalar ve tutumlar o ülkenin finansal gücünü gösterir. Bu sebeple bankaların
performanslarını ölçmek genel durumlarını analiz etmek için ABD de başlatılan kontrol merkezleri tarafından
ticari bankaların performanslarını ve durum analizlerini yapmak için meydana getirilen sistemdir. CAMELS
olarak adlandırılan bu analiz Türkçe olarak açıklandığında sermaye (capital) varlık kalitesi (asset quality)
yönetim kalitesi (manegement quality) kazanç yeteneği (earning ability) likidite (liquidity) ve son olarak
piyasa riskine duyarlılık (Sensitivity to market risk) bileşenlerin İngilizce baş harflerinden oluşmuştur. Camels
yönteminde verilen harflere 1 ile 5 arasında puan verilmektedir ve puanlama aralığında bankanın durum
analizi yapılır. Bu çalışmamızda kamu ve özel sermayeli 22 adet bankanın 2008-2018 yılları arasındaki
performanslarının 10 yıllık ortalaması alınarak genel değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Camels, Camels Analizi, Bankaların Performans Değerlendirmesi.
JEL Kodları: G21, G24, M10.

ABSTRACT
In our country and other international markets, the economic effects of banks are extremely important.
The policies and attitudes followed by the banks in the face of all the positive and negative financial situations
in the domestic and foreign markets show the financial strength of that country. For this reason, it is the
system created by the control centers initiated in the USA to measure the performance of banks and to analyze
their general situation to perform the performance and condition analysis of commercial banks. When this
analysis called CAMELS is explained in Turkish, capital asset quality (manegement qualıty), earning ability,
liquidity (liquidity) and finally market sensitivity (Sensitivity to market risk) are It was formed. The letters
given in the Camels method are scored between 1 and 5, and the bank's case analysis is performed in the
scoring range. In this study, the performance of 22 public and private banks between the years 2008-2018
was evaluated by averaging 10 years.
Keywords: Camels, Camels Analysis, Performance Evaluation of Banks.
JEL Codes: G21, G24, M10.
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GİRİŞ
Bankacılık finans sektörünün en önemli bileşenlerinden biridir. Tasarruf yapan kişi ya da kurumlardan
toplamış oldukları mevduatları ihtiyaç sahiplerine belirli faiz oranıyla kredi olarak kullandırma işlemeni
gerçekleştirir. Bankaların tek işlevi kredi kullandırmak değildir aynı zamanda tasarruflarını biriktirmek
isteyenlere vadeli ya da vadesiz mevduat hesapları, kredi kartı, banka kartı gibi ödeme kolaylıkları ve kiralık
kasalar ile güvence altına almak istedikleri menkul kıymetlerini de korur. İç ve dış piyasada aracılık görevi de
üstlenmektedir. Genel hatlarıyla bankaların işlevleri bu şekildedir. Peki, her banka aynı ölçü ve değerde mi
çalışmaktadır?
ABD merkez otoriterler tarafından geliştirilen bankaların performans analizi yöntemi ile uluslararası
piyasalarda meydana gelebilecek krizlere karşı bankaların alacağı tedbirleri önceden belirlemede ve nasıl yol
izleyeceklerini değerlendirmede Camels yöntemi geliştirilmiştir. Bankalarda meydana gelebilecek mali
sorunlar tasarruf sahipleri ve finansal piyasalarda tedirginliğe yol açabilir ve ilgili bankanın masraflarının
artmasına sebep olabilir. Ayrıca bankaların gelecek ile ilgili belirsizlik yaşaması hisse senedi fiyatları üzerinde
olumsuz etkiye neden olabilir. Bu yüzden banka yetkilileri düzenli olarak bankaların performanslarını
değerlendirmeleri ve alanda çalışmalar yapmalıdır. Banka meydana gelebilecek olumsuz bir durumun
yayılması halk arasında güvensizliğe sebep olabilir bu durum da mevduat sahiplerinin mevduatlarını geri
çekme gibi pozisyonlar aldırabilir.
1.
Banka ve Bankacılık Kavramı
Banka kelimesinin kökenini araştırdığımızda eski Yunanca da tezgâh ve banka anlamına gelen trapeza
kelimesinden oluşmaktadır. Banka kelime anlamı olarak fon talep edenler ile fon arz edenlerin karşılıklı ilişki
yürüttüğü bir hizmet kuruluşudur. Daha geniş anlamı ile banka, gerçek ya da tüzel kişilerin birikimlerini
toplayarak yine tüzel ve gerçek kişilere kredi ihtiyacı ya da diğer aracı yöntemlerin sağlandığı gibi senet
tahsilatı, karşılıklı para alım (havale, EFT) yoluyla hizmet veren bir ticari şirkettir (Aslan, 2014). Bankalar
sadece kredi satımı yapmadıkları gibi mevduat toplama, aracılık yapma, kasa kiralama, borsa ya dâhil olur,
bir ülkenin ekonomik duruşunu sergiler. Bankaları sadece para alışverişi yapan ticari bir kuruluş gibi
düşünmemeliyiz. Bankalara anonim şirket olarak tanımlanmasında bu durumun kaynağı vatandaşlardan
topladığı mevduat ile kendi bünyesinde oluşturduğu mevduatı yine vatandaşa kredi olarak kullandırması,
piyasada para akışını sağlaması ticari işletme olma özelliği katmaktadır. Bankacılık tarihine bakacak olursak,
tarihte ilk banka olarak adlandırabilecek oluşum yapılan kazılarda ortaya çıkan ve Mezopotamya’nın Uruk
kenti yakınlarında bulunan Kızıl Tapınak ’tır (Karataş, 2016: 5-7).
Türkiye’de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde banka “Bu Kanuna göre kendi nam ve
hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt
dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini” ifade etmektedir.
1.2. Dünyada ve Türkiye’de Bankacılığın Oluşumu
Bankacılığın uygulamalarının benzeri ilk olarak M.Ö 3500’lü yıllarda Mezopotamya da çiftçilerin
harman zamanı geri ödemek şartı ile makine ve hammadde temin etmesiyle ortaya çıkmıştır. Daha sonra
ilerleyen zamanda paranın icat edilmesi ve coğrafi keşiflerle yeni ticaret yollarının keşfedilmesi bankacılık
uygulamalarının gelişmesini hızlandırdı. Keşiflerden önce ortaçağ Avrupa’sında ruhban sınıfının baskısı ve
din faktörü faizi uygulamasına sıcak bakmıyordu. Yeni keşfedilen deniz yolları Cenevre, Floransa ve Venedik
gibi ülkelerin bankacılık uygulamalarına girişini hızlandırdı (Sümer, 2016: 487). 1609 yılında Amsterdam
Bankasının kurulması modern anlamda ilk bankacılık faaliyetlerinin atılmasını başlatmış oldu. İlerleyen
yıllarda 1694’te İngiltere’de kurulan rezerv bankacılığı devamında 1913 yılında Amerika ‘da kurulan merkez
bankası günümüzde kurulan ilk modern bankacılığı temsil etmektedir.
Ülkemizde bankacılık uygulamaları diğer ülkeler ile kıyaslandığında daha geç gelmiştir. Osmanlı
İmparatorluğunda bankacılık uygulamalarının geliştiği dönemlerde dışa kapalı bir ekonomi benimsemesi din,
örf, adet ve geleneklerin etkileri bu süreci yavaşlatmıştır. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı da bankacılık
gelişmemiştir. 19.yy kadar halkın çoğunluğu asker ya da çiftçilik mesleğinde çalışmıştır. Osmanlı
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imparatorluğunda yaşayan azınlıklardan Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar daha çok sarraflık ve bankerlik
yapmışlardır yıllar içerisinde bu durum bankacılık uygulamalarına dönüşmüştür. 1839 yılında Osmanlı da
çıkarılan ilk kâğıt paranın ardından yabancı bankerler tarafından Osmanlı devletinin desteği ile Bank-ı Der
saadet kurulmuştur. TCMB kuruluşuna kadar emisyon ve para yaratma gücü bu bankanın elinde olmuştur.
1930 yılında Merkez Bankası kurulana kadar mevcut bankalar yabancı sermayelere bağlıydı. Cumhuriyet
dönemi içerisinde ekonomi politikalarında liberalleşme özel sektör bankacılığı teşvik etti. Daha sonra Merkez
Bankası kurularak Osmanlı Bankasının yürüttüğü faaliyetler Merkez Bankasına geçti (Sümer, 2016).
Türkiye’de bankacılığın gelişmesinde gerçekleşen en önemli adımlardan biri 24 Ocak kararlarıdır. 24 Ocak
1980 yılında gerçekleşen her karar Türkiye için büyük değişikliklere yol açmıştır. Kapalı ekonominin yerine
dışa açık ekonomi politikası benimsenmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ülkede yaşanan kriz bankacılık
alanında büyük sorunlara yaşanmasına sebep oldu. Yükselen enflasyon ve faiz oranları bu sürecin en olumsuz
örnekleri oldu (Taşkın, 2011:289-290). Yapılan tüm çalışmalara mali düzenlemeler bugün Türk bankacılığının
gelindiği noktaya göstermektedir. Bugün Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalar modern bankacılık
ilkelerini yerine getirmiş, nitelikli iş gücüne sahip ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek uluslararası
piyasalarda faaliyet göstermektedir.
1.3. Literatür Taraması
(Dizgil, 2019) Çalışmasında 2008-2017 yıllarında sahiplik yapısına göre 22 adet mevduat bankasının
performansı incelemiştir. 2008 yılında yaşanan krizin bankacılık sektörüne etkilerini araştırmıştır (Altınırmak
ve Gül, 2019). Yaptıkları araştırmada 2008-2017 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören mevduat
bankaları üzerine yapılan çalışma neticesinde Camels bileşenlerinin oranlarına göre Akbank bu yıllar içinde
durumu en iyi olan banka olarak ölçmülerdir. Performansı en kötü olan banka ise (4,44) puanla Halk Bank
olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Karaca ve diğerleri 2019). Çalışmalarını 2010-2017 yılları arasında yerli ve
yabancı bankalar arasında yapmışlardır (Çelik, 2018). Yapmış olduğu çalışmada en kapsamlı sonuç sermaye
yapısının etkisinin firma büyüklüğüne oranla daha az etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır (Şenses, 2018). Bu
çalışmasında, Türkiye'deki ticari bankaların performansını CAMEL yaklaşımını kullanarak analiz etmektedir
(Gündoğdu, 2017). Bu çalışmalarında hem Camels analizi 6 bilişenine yer verilmiş hem de bankalarının
Camels sonuçlarına göre değerlendirilmesini yapmışlardır.
1.4. Camels Sistemi
CAMELS derecelendirme sistemi, bir finansal kurumun faaliyetlerinin altı kritik unsurunun
değerlendirilmesine dayanır.
Bunlar; Capital (sermaye), Asset Quality (varlık kalitesi), Management Quality (yönetim
kalitesi), Earning Ability (kazanç yeteneği), Liquidty (likidite), Sensitivity To Market Risk (piyasa riskine
duyarlılık)’dir (Kaya, 2001: 3-4).
Camels kelimesinin baş harflerinden oluşan bir değerlendirme ölçümüdür. 1 ile 5 arasında oluşan
puanlama sisteminde her puan bankanın bulunduğu durumu analizini yorumlar. C.A.M.E. L.S her bir harf ise
bankanın bileşenlerini oluşturur.
1.5.
Uygulama
Camels kelimesinin baş harflerinden oluşan bir değerlendirme ölçümüdür. 1 ile 5 arasında oluşan
puanlama sisteminde her puan bankanın bulunduğu durumu analizini yorumlar. C.A.M.E.L.S her bir harf ise
bankanın bileşenlerini oluşturur.
Yapılan çalışmada 2014 yılı ile 2018 yılları arasında kamu, özel ve yabancı bankalar arasında yapılan
22 adet bankanın 10 yıllık finansal oranlarının ortalaması alınmıştır. 2014-2018 yıllarında araştırma
kapsamında ki 22 adet bananın sermaye yeterlilik oranına bakıldığında bu yıllar arasında bankaların
performanslarının istenilen düzeyde çalışmadığı izlenmektedir. Bu durum karşısında denetçilerin sorunları
tespit etmiş ve çözüm için analizleri takip etmeleri gerekmektedir. Aktif kalitesi son 5 yıl içerisinde genel
durumu pozitif seyretmiştir diyebiliriz 5 yıllık ortalama aktif karlılığı oranı %2,98’dir. Bankaların en önemli
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varlık kaynağı olan kredilerin çoğundan geri dönüş alınmıştır. Fakat Camels analizi puan tablosuna göre oran
3’e yakın seyrettiği için denetçiler tarafından bu durumun analizinin yapılması ve izlenecek yol haritalarının
belirlenmesi gerekir.
Yönetim kalitesi oranını değerlendirdiğimizde bu oranımız %1,99 olarak hesaplanmıştır. Bankalar son
5 yılda yönetim ve yönetim kurulunun yapmış olduğu çalışmalar başarı göstermiş Camels puanlama tablosuna
göre banka ve yönetimi güvenli bulunmuştur.
Kârlılık oranı ise son 5 yılda %1,03 oranında gerçekleşmiştir. Bir banka için karlılık göstergesi
piyasalarda önemli bir ölçektir. Kamuoyunda ilgili banka ya da bankalara olan güveni artırır aynı zamanda
hisse sahiplerinin düzenli almış oldukları kâr payları firma değerini de artırmaktadır. Yapılan çalışmada son
5 yılda hesaplamaya dâhil edilen 22 bankanın kârlılık oranları istenilen orandadır ve bu bankalar güven
vermektedir.
Likidite oranı %1,47 olarak hesaplanmıştır. Bankalar yapılan 5 yıllık çalışmada kendi sorumluluklarını
yerine getirebilmektedir. Tasarruf sahiplerinde almış oldukları mevduatları fon talep edenlere kredi yoluyla
belirli bir faiz oranı ile belirli bir vadede kullandıran bankaların likidite oranı ile çelişmektedir. Buradaki asıl
sorun kredi faiz oranları ile mevduat faiz oranı arasındaki uyumsuzluktur. Yapılan araştırmada bankalar bu
durumu en iyi şekilde analiz etmiş ve iyi bir performans sergilemiştir.
Piyasa riskine duyarlılık oranı yapılan çalışmada 5 yıl içerisinde %2,02 oranında hesaplanmıştır. Bu
oran bankaların piyasada meydana gelen faiz oranı, hisse senedi, mal fiyatı gibi değişimlere karşı bankaların
duyarlılıklarını ölçmektedir. Diğer bir değişile gerçekleşen yapısal ve finansal krizler karşısında bankaların
piyasadan etkilenip etkilenmediğini ifade eden orandır. Yapılan çalışmada %2,02 oranı bankaların 2014-2018
yılları arasında piyasada risklere kaşı pozitif bir duyarlılık sağladığını ifade etmektedir.
Araştırmamızda son on yıllık veriler ile son beş yıllık veriler kıyaslandığında 2008-2018 yılları
arasında ki sermaye yeterlilik oranı 2014-2018 yıllarına göre %5,37 seviyelerine gelmiştir. Bu durum için son
yıllarda yüksek seyreden dolar kuru, yüksek faizler bankaların varlıklarını sıkıntıya sokmuştur denilebilir.
Analizde elde edilen sonuç kapsamında bankaların bulunduğu genel durum son derece güvensizdir.
Devamında aktif kalite oranı son on yıla bakıldığında %3,94 oranında seyretmektedir. 2017-2018 yılları
arasında seyreden yüksek dalgalı kur ve faiz oranları bankaların kredi kullandırma yeterliliğini olumsuz
etkilemiştir. Piyasaya duyulan güven zedelenmiştir kişilerin yüksek faiz oranları karşısında ki tutumu olumsuz
seyretmiştir.
Yönetim kalitesi değerlendirildiğinde ise bu son on yılda ki banka performans analizinde yönetim
kurulunun tespit ve analizlerinin yeterli gelmediği gözlemlenmektedir. Yapılan analizde %4,77 oranında bir
ortalamaya ulaşılmıştır. Değerlendirme kapsamında bankaların ciddi derecede idari ve personel kaynaklı
sıkıntılar yaşadığını tespit etmektedir. Kârlılık performansına bakıldığında bankaların on yıllık ortalamaları
%1,73 oranında tespit edilmiştir. Son beş yıl ile kıyaslandığında yine bu oranda %0,07 bir gerileme
hesaplanmıştır. Bu durum için yine piyasada ki dolar kurunda ki belirsizlik ve verilere göre kişilerin kıymetli
menkul değerlerini ellerinde tutma arzusunu da ekleyebiliriz. Likidite oranın son on yılda ki performansına
bakacak olursak %3,07 oranında seyretmektedir. Bu durum son beş yıl ile kıyaslandığında ise bankaların
likidite sorunu yaşadığını ortaya koymaktadır. Merkezi denetçiler tarafından bu durumun değerlendirilip
analizlerin doğru tespit edilmesi önemlidir. Piyasa riskine duyarlılık oranı ise %2,13 olarak hesaplanmıştır.
İncelemiş olduğumuz bankaların on yıllık genel ortalaması alındığında piyasada oluşan kriz ve olumsuzluklar
karşısında daha az duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama 2014-2018 yılları ile 2008-2018 yılları arasında
duyarlılık oranı kıyaslandığında genel olarak uzun vadede bankaların piyasalarda meydana gelen
olumsuzluklar karşısında daha duyarlıdır (Eyüpoğlu ve Eyüpoğlu, 2018: 8-9).
SONUÇ
Yapılan çalışmalar sonucunda bankaların kısa vade de ki performansları uzun vadede ki
performanslarına göre daha pozitiftir. Bu durum için piyasalarda son yıllarda meydana gelen dolar kurunda ki
artış yüksek enflasyon ve faiz oranlarının etkili olduğu sonucuna varılmaktadır. Özellikle ülkemizde meydana
gelen iç piyasada ki talebin düşük olması enflasyon ve faiz oranları piyasaya duyulan güvenin kırılmasına
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bankaların ise varlıklarında negatif etkiler oluşmasına sebep olmuştur. Finans sektöründe ki birçok ekonomist
ve finans uzmanı Camels analizi alanında daha çok çalışmalar yaparak gelecek dönemde oluşabilecek kriz ve
olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalıdır.
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Öğr. Gör. Dr. Güliz Müge AKPINAR563
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL REKLAMCILIĞA BAKIŞ AÇILARI: ADNAN
MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS TO MOBILE ADVERTISEMENT: ADNAN MENDERES
UNIVERSITY ATÇA VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE

ÖZ
Üreticilerin mobil telefon, tablet gibi internet ve çeşitli uygulamalar aracılığıyla uyguladıkları reklam
türüne mobil reklamcılık denmektedir. Mobil reklamcılık; gelişen iletişim teknolojisi çağında hayatımıza
girmiş olan ve tüketicilerin herhangi bir ürün alım sürecindeki karar faktörlerine etki eden en önemli
olgulardan biridir. Bu bakımdan, bu reklam türünün özellikle ürün ve hizmetler açısından karar alma sürecinde
gençleri ve bilhassa da üniversite çağındaki kişileri etkilediği düşünülmektedir.
Bu çalışmada Adnan Menderes Üniversitesi, Atça bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarında
eğitim gören öğrencilerin mobil reklamcılığa bakış açılarının incelenmesi amacıyla iki bölümden oluşan anket
uygulanmaktadır. İlk bölümde demografik özellikleri ölçen bir ölçek kullanılırken ikinci bölümde Usta (2009)
tarafından geliştirilen “Kısa mesaj reklamcılığa karşı tutum ölçeği” kullanılmaktadır. Ölçek 19 sorudan
oluşmakta olup sorular 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Çalışma evrenini Adnan Menderes
Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin
mobil reklamcılığa ve bilhassa kısa mesaj reklamcılığına karşı bakış açıları incelenecek ve çalışmaya ilişkin
sonuç ve önerilerin oluşturulması sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Mobil Reklamcılık, Meslek Yüksekokulu.

ABSTRACT
The type of advertising that manufacturers implement through the internet and various applications
such as mobile phones, tablets is called mobile advertising. Mobile advertising; It is one of the most important
factors that have influenced the decision making factors of consumers in any product purchase process. In
this respect, it is believed that this type of advertising influences young people and in particular university
people in the decision-making process, especially in terms of products and services.
In this study, a two-part questionnaire is applied in order to examine the perspectives of students
studying at vocational high schools of Adnan Menderes University. In the first part, a scale that measures
demographic characteristics is used and in the second part, 'Attitude Scale against Short Message Advertising'
was developed by Usta is used. The scale consists of 19 questions and the questions were prepared according
to the 5-point Likert scale. The study population consists of Adnan Menderes University, Atça Vocational
School. In this context, the perspectives of university students towards mobile advertising and especially short
message advertising will be examined and the results and suggestions related to the study will be established.
Keywords: University Students, Mobile Advertising, Vocational School.
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GİRİŞ
Teknolojideki gelişmeler birçok alanda olduğu gibi pazarlama alanına da önemli yenilikler getirmiştir.
Özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişimin hız kazanması cep telefonunun yaygınlaşması ‘mobil’
pazarlama karmasının meydana çıkmasını sağlamış, tüketiciler mobil reklamcılık, mobil pazarlama, mobil
ticaret gibi uygulamalarla karşı karşıya kalmışlardır. Cep telefonu kullanımındaki artış, üreticilerin ve
perakendecilerin hedef kitlelerini mobil reklamlar aracılığıyla etkilemelerine olanak sağlamaktadır. Cep
telefonlarının yapısal uygunluğu sayesinde yaygın şekilde kısa mesaj reklamcılığı yapılabilmekte, her an her
yerde kullanıcısının elinde olan bu aletlerle üreticiler ve perakendeciler zaman kaybetmeden ve düşük
maliyetlerle hedef kitlelerine ulaşabilmektedirler. Mobil reklamların kişiye özgü mesajları içermesi, reklamın
etkinliğini arttıran önemli bir özelliktir. Hızlı, ekonomik ve kişiye özel olması gibi avantajlarının yanında
mobil reklamın tüketiciler tarafından kişisel verilerin ihlali, rahatsız edilme hissi oluşturma gibi dezavantajları
vardır. Bu sebeple mobil reklamların tüketiciler tarafından nasıl algılandığının, diğer bir ifadeyle tüketicilerin
mobil reklama bakış açılarının nasıl olduğunun ölçülmesi gerekmektedir. Bu bakış açısından yola çıkılarak,
bu çalışmayla teknolojiyle sürekli iç içe olan üniversite öğrencilerinin mobil reklama bakış açıları demografik
değişkenler ışığında ölçülmektedir.
1.
LİTERATÜR TARAMASI
Bir ürün ya da hizmetin kullanıcılarıyla iletişim kurmasının bir yolu olan reklam, hedef kitlenin
bilgilendirilmesi, haklarını bilmesi, belirli bir konuda etkilenerek o konuya doğru hareket etmesi için
hazırlanmaktadır ve tüm bunlar için reklam verenler tarafından belirli bir ücret ödenmektedir (Advertising
Assosation of UK). Reklam, tüketicilerin marka hakkında bilgilenmesini sağlayan, markaya ait ürün ve
hizmetlerin tanıtıldığı stratejik bir iletişim türü olmasının yanında, tüketiciyi satın alma konusunda ikna
etmeye çalışan tüketici davranışları biliminin bir araştırma konusudur (Güler İplikçi, 2015:67).
Günümüzde reklam mesajları televizyon, gazete, dergi, radyo gibi geleneksel medya araçları,
doğrudan satış, sponsorluk, afiş, etkinlik, kıyafetler, insanlar gibi farklı birçok yöntemle tüketicilere
ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Dijital ürünlerin gelişmesiyle birlikte telefonlar, tabletler, bilgisayarlar da
insanlara reklamları ulaştırmak için kullanılan metotlar haline gelmiştir (Advertising, The Economic Times).
Reklamlar internet aracılığıyla web siteleri, arama motorları, sosyal medya, e-posta gibi uygulamalar üstünden
hedef kitleye ulaştırılmakta ve mobil reklam adını almaktadır. Mobil cihazlarda görüntülenen mobil reklamlar,
özellikle cep telefonu, diz üstü bilgisayar, tabletler gibi mobil cihazlara uygun olarak yapılan yazılımlarla
tüketicilere ulaşan bir tür AdWords reklamdır. Geçtiğimiz son on yılda üreticiler ve perakendeciler tarafından
en çok tercih edilen mobil reklam türü Kısa Mesaj Servisi olarak da bilinen SMS olmuştur. SMS’in en çok
tercih edilen mobil reklam türü olmasının temel sebebi, mesajın içeriğinin kişiye göre şekillendirilebilmesi ve
böylece hedef kitleyi daha kolay etkileyebilme özelliğidir (Leppäniemi vd., 2004:94) Mobil reklamcılık
mesajları ağırlıklı olarak kısa mesajla tüketicilere iletildiği için yapılan çalışmalar tüketicilerin siber mesaj
reklamlarına karşı tutumlarını ölçmeye yöneliktir (Usta, 2009:297). Tüketicilerin kısa mesaj reklamlarına
karşı tutumlarını ölçmek için bugüne kadar Barwise ve diğerleri (2002), Tsang ve diğerleri (2004), Enpocket
(2006), Peters ve diğerleri (2007), Carroll ve diğerleri (2007), Muk (2007), Xu (2008) çeşitli araştırmalar
yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda tüketicilerin kısa mesaj reklamlarına karşı tutumlarının Tsang’ın ve
Peter’s in çalışmasında olumsuz, Barwise’ın çalışmasında izin verilmesi durumunda olumlu, Enpocket ve
Muk’un çalışmalarında olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Xu ve Carroll’un çalışmaları ise mobil reklamın
faktörlerini ortaya koymuştur (Usta, 2009:299).
2.
YÖNTEM
2.1.
Amaç
Bu araştırma üniversitelerin meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin mobil reklama ilişkin
tutumlarının ve bakış açılarının ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda Adnan Menderes Üniversitesi
Atça Meslek Yüksekokulu örneğinde bir inceleme yapılmıştır.
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2.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu
bağlamda Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin mobil reklama ilişkin tutumlarının
ölçülmesini belirlemek için tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 312 öğrenci çalışmanın
örneklemini oluşturmaktadır.
2.3. Veri toplama ve Analizi:
Çalışmada Tsang ve arkadaşları (2004: 65-78) tarafından, tüketicilerin mobil reklamcılığa karşı
tutumlarını ölçmek için geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır.
Ölçekte beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Beşli likert ölçeğinde; 1=Hiç Katılmıyorum,
2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum, olarak puanlanmıştır. Puanların
artması yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunu belirtirken, azalması ise bu düzeyin düşük olduğunu
göstermektedir. Anket çalışmasından elde edilen verilerin analizi için SPSS ( Statistical Package For Social
Sciences ) paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımına uyduğu varsayılarak istatistiksel analiz
yöntemi olarak frekans ve t- testi uygulanmıştır.
2.4. Bulgu ve Değerlendirmeler:
2.4.1. Cronbach Alfa Katsayıları ile İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler:
Çalışmada Cronbach Alfa Katsayısı dikkate alınarak ilk değerlendirme mobil reklamcılık tutum
ölçeğinin Cronbach Alfa Katsayısı Tabloda 0,791 olduğu görülmektedir. Bu durum ölçeğin yüksek düzeyde
güvenilir olduğunu göstermektedir.
2.4.2. Demografik Özelliklerle İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler
Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Bölüm
Halkla
İlişkiler
ve
Tanıtım
Büro Yönetimi
Tapu ve Kadastro
Toplam
Aile Yaşam Yeri
Köy
İlçe
İl
Toplam
Anne Eğitim
Okuryazar Değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve üstü
Toplam
Baba Eğitim
Okuryazar Değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve üstü
Toplam
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N
175
137
312
117
107
88
312

%
56,1
43,9
100
37,5
34,3
28,2
100

59
118
135
312
32
125
86
58
11
312
20
87
87
76
42
312

18,9
37,8
43,3
100
10,3
40,1
27,6
18,6
3,5
100
6,4
27,9
27,9
24,4
13,5
100
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Telefon
Kullanma Süresi

SMS Gönderme
Sıklığı

1 yıldan az
1-2 yıl arası
3-4 yıl arası
5-6 yıl arası
Toplam
Günde en az bir kere
2 – 3 günde bir
4-5 günde bir
Toplam

15
14
57
64
312
194
53
65
312

4,8
4,5
18,3
20,5
100
62,2
16,9
20,8
100

2.4.4 T-Testi Sonuçları
İkili değişkenlerde kadın ve erkekler arasında mobil reklama bakış açısından farklılıp olup olmadığını
bulmak açısından t-testi yapılmıştır. Buna göre aşağıdaki sorularda sig (2-tailed) değeri 0,05’ten küçük
çıkmıştır.
Tablo 3: Cinsiyet Değişkeni Bazında T-Testi Sonuçları
Soru
Cinsiyet
Ort.
Standart
Numarası
Sapma
5
K
3,16
1,22
E
2,66
1,35
7
K
2,99
1,18
E
2,78
1,33
12
K
2,88
1,08
E
2,79
1,28
14
K
3,35
1,18
E
3,04
1,43
0,05

p
,010
,007
,001
,000

•
Kısa mesaj reklamları zamanında bilgi sağlamak için iyi bir kaynaktır. (Kadınlar daha çok
katılmaktadır)
•
Kısa mesaj reklamları insanın keyfini kaçırmaktadır (Erkekler ibareye katılmazlarken, kadınlar
bu konuda kararsızlar)
•
Kısa mesaj reklamları tüketiciler için yararlıdır (Erkekler katılmıyor, kadınlar katılıyor
•
İznim alınarak gönderilen kısa mesajnı dikkatlice okurum. (Erkekler kararsız, kadınlar
katılıyor)
•
İznim alınarak gönderilen kısa mesaj reklamlarından memnun olurum (Erkekler katılmıyor,
kadınlar katılıyor)
Bu farklılıkların sebebi olarak, kadınların hedonistik tüketime erkeklerden daha çok yatkın oldukları,
kısa mesaj reklamcılığıyla alışveriş yaptıkları firmaların kampanya dönemleri, ürün ve hizmetlerine ilişkin
bilgilendirmeleri gibi faktörler sayesinde tüketme doyumlarına daha kolay ulaştıkları düşünülmektedir.
2.4.3. Anova Testi Sonuçları
Bölümler bazında yapılan değerlendirmede; katılımcıların sorular bazında anlamlı bir şekilde
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için istatistiksel tekniklerden parametrik teknik olan tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda P0,05 istatiksel olarak anlamlı bir farklılık hesaplanmıştır.
Farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır.
Tablo 4: Bölüm Değişkeni Bazında Anova Testi Sonuçları
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Kısa
GRUPLAR
mesaj
reklamları
G1 Halkla
hoşuma
İlişkiler
gider.
G2
Büro
Yönetimi
G3 Tapu ve
Kadastro
Toplam
Karel
er Toplamı
Grupl
ar Arası
Grupl
ar İçi
Topla
m

S

N

ORTALAMA

117

2,31

107

1,99

,985

88

2,45

1,22

312

2,24

1,16

11,37

2

Karel
er
Ortalaması
6,844

410,1
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Bölüm değişkeni bazında, anova sonuçlarına bakıldığında, ‘kısa mesaj reklamları hoşuma gider’
sorusunda G2 ile G3 arasında anlamlı farklılık çıkmıştır (p=,015). Bu ibareye Büro Yönetimi öğrencileri
yüksek oranda katılmazlarken, bu ifadede tapu öğrencileri kararsız kalmışlardır. Bu farklılığın sebebi olarak
bu bölümde okuyan öğrencilerin daha sosyal olmalarına yönelik olarak kısa mesaj reklamlarına maruz kalmayı
daha olumsuz algıladıkları düşünülmektedir.
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Bölüm değişkeni bazında anova sonuçlarına bakıldığında ‘kısa mesaj reklamları beni memnun eder’
sorusunda G2 ile G3 arasında anlamlı farklılık çıkmıştır(p=,033). Büro yönetimi öğrencileri ifadeye
katılmazlarken, tapu ve kadastro öğrencileri daha kararsız kalmışlardır. Bu farklılığın sebebi olarak tıpkı diğer
soruda olduğu gibi büro yönetimi öğrencilerinin daha sosyal olmasının getirisi olarak daha fazla
mesajlaştıkları ve gelen mesajları rahatsız edici olarak gördükleri düşünülmektedir.
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Bölüm değişkeni bazında ‘kısa mesaj reklamları doğru bilgi kaynağıdır’ sorusunda G1 ile G2 arasında
anlamlı farklılık çıkmıştır (p=,003). Bu ifadede Halkla İlişkiler bölümü öğrencileri kararsız kalırlarken, Büro
Yönetimi öğrencileri ifadeye katılmamışlardır.
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Kısa mesaj ‘reklamlarını eğlenceli bulurum’ ifadesinde G2 ile G3 arasında anlamlı farklılık çıkmış
olup (p=,038), Büro Yönetimi öğrencisi ifadeye katılmazken tapu ve kadastro öğrencisi ifadede daha kararsız
kalmıştır. Bu durumun sebebi olarak diğer sorularla benzer şekilde, öğrencilerin okuduğu bölümün sosyal ya
da teknik bölüm olmasının neden olduğu düşünülmektedir.
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Kısa mesaj reklamlarını eğlenceli bulurum sorusunda G1 ile G2 arasında (p=,004) ve G2 ile G3
arasında (p=,004) anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu ifadeye Büro yönetimi öğrencisi katılmazken, Halkla
ilişkiler öğrencisi kararsız kalmıştır. Benzer şekilde ifadeye Büro Yönetimi öğrencisi katılmazken, Tapu ve
Kadastro öğrencisi ifadede kararsız kalmıştır. Büro Yönetimi öğrencilerinin daha önce de sorulara verdikleri
cevaplar da dikkate alınarak bunun sebebi olarak, Büro Yönetimi öğrencilerinin kısa mesaj reklamlarından
hoşlanmamaları bu sebeple bu mesajlardan gelen bilgileri referans almamaları olarak düşünülmektedir.
Tablo 5: SMS Gönderme Değişkeni Bazında Anova Testi Sonuçları
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Mesaj gönderme sıklığı değişkeni açısından yapılan değerlendirmede, katılımcıların sorular bazında
anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için istatistiksel tekniklerden parametrik teknik olan
tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda P0,05 istatiksel olarak anlamlı bir
farklılık hesaplanmıştır. Farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla Post Hoc testlerinden Tukey testi
kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ‘Kısa mesaj reklamları ürünler hakkında anlamlı bilgiler vermektedir’,
‘İznim alınarak gönderilen kısa mesajları anlamlı bulurum’ ve ‘İznim alınarak gönderilen kısa mesajlara
güvenirim’ sorularında G1 ile G3 arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 4-5 günde bir SMS gönderenler
‘kısa mesaj reklamları ürünler hakkında yararlı bilgiler vermektedir’ ifadesine günde en az bir kez SMS
gönderenlere göre daha yüksek oranda katılmamışlardır. 4-5 günde bir SMS gönderenler ‘iznim alınarak
gönderilen kısa mesajları dikkatlice okurum’ ve ‘iznim alınarak gönderilen kısa mesaj reklamlarına
güvenirim’ ifadelerine katılmazlarken günde en az bir kez SMS gönderenler bu konuda kararsız kalmışlardır.
Bu farklılığın sebebi olarak SMS gönderme sıklığı düşük olan öğrencilerin SMS e karşı genel tutumlarını,
SMS reklamlarına da yansıttıkları düşünülmektedir.
SONUÇ
Kısa mesaj reklamına yönelik olarak yapılan tutum araştırmalarında tüketicilerin bazılarının bu reklam
türüne karşı olumsuz algılarının olduğu ortaya konulurken bazılarının ise bu tür reklamları olumlu bulduğu
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ortaya konulmuştur. Tüketicilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda gönderilen mesajlara karşı yoğun ilgi
göstermişlerdir. Eğlendirme, güvenirlilik ve kişisellik faktörlerinin tüketici tutumlarını etkilediğini ortaya
koymuştur (Xu, 2008:717). Carroll ve diğerleri Yeni Zelanda üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları
çalışmada mobil reklamcılığın tüketiciler tarafından kabul edilmesini mesajın içeriği, mesajın dağıtım zaman
ve sıklığı ile servis sağlayıcının izin alması ve mesaj üzerindeki kontrolüne bağlamışlardır (Carroll, 2017:92).
Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada cinsiyetin
mobil reklamcılık tutumlarını etkilediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin okuduğu bölümler bazında yapılan
incelemede, sosyal bölümde okuyan öğrencilerin kısa mesaj reklamlarına karşı daha olumsuz oldukları, teknik
bölümde okuyanların ise kısa mesaj reklamlarına karşı kararsız kaldıkları ortaya çıkmıştır. Aile yaşam yeri
değişkeni açısından bakıldığında kısa mesaj reklamlarına karşı ankete katılanların tutumlarında herhangi bir
farklılığa rastlanmamıştır. SMS gönderme sıklığı değişkeni bazında yapılan incelemede, SMS gönderme
sıklığı azaldıkça öğrencilerin mobil reklama olan tutumlarının olumsuz etkilendiği ortaya çıkmıştır. Telefon
kullanım süresi değişkeni bazında kısa mesaj reklamlarına karşı tutumlarda herhangi bir farklılık tespit
edilmemiştir. Araştırmada, kısa mesaj gönderme sıklığı ile mobil reklamcılığa karşı tutumlarında farklılık
olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın örneklemi aynı zamanda çalışmanın sınırlılığı niteliğidir. Elde
edilen bulguların tüm Türkiye’ye genellenmesi imkansızdır. O sebeple farklı üniversitede okuyan gençlerle,
farklı yaş grubundaki tüketicilere bu çalışmanın yapılması daha genellenebilir sonuçların oluşmasını imkan
tanıyacaktır.
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Öğr. Gör. Dr. Güliz Müge AKPINAR564
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADERCİLİK EĞİLİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ AYDIN
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
MEASUREMENT OF THE FATALISTIC TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS: A CASE OF
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY ATÇA VOCATIONAL SCHOOL

ÖZ
Birçok kültürde kontrol edilemeyen ve insan iradesi dışında geliştiğine inanılan olaylar kadercilik
yaklaşımı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Kadercilik, kontrol edilemeyen, tipik bir inanç örneğidir.
Kadercilik özellikle kaçınılmaz olan ve talihsiz olarak nitelendirilen olayların açıklanmasında
kullanılmaktadır. Her ne kadar, bu tür inançlar bilimsel ilerlemeler sayesinde azalmışlar gibi görünseler de,
günümüzde hala açıklanması zor olan olaylarda, insanların aldıkları risklerde ve geçirdikleri kazalarda
kadercilik yaklaşımı etkisini korumaya devam etmektedir.
Bu çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim
gören öğrencilerin kadercilik eğilimlerinin incelenmesi amacıyla öğrencilere iki bölümden oluşan bir anket
formu uygulanmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde öğrencilerin demografik özellikleri, ikinci bölümünde ise
kadercilik eğilimleri ölçülmüştür. Elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yapılmasından
sonra, fark testleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında sonuç ve öneriler sunularak çalışma
sonlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Meslek Yüksekokulu, Kadercilik.

ABSTRACT
In many cultures, uncontrollable events that are believed to develop beyond human are tried to be
explained by fatalism. Fatalism is an uncontrollable, typical example of belief. Fatalism is particularly used
to explain events that are inevitable and are considered unfortunate. Although such beliefs seem to have been
diminished by scientific advances, the fatalism approach continues to affect the risks and accidents of people,
which are still difficult to explain today.
In this study, a questionnaire consisting of two parts was applied to the students in order to investigate
the tendency of fatalism of the students studying at Aydın Adnan Menderes University, Atça Vocational School.
In the first part of the scale, the demographic characteristics of the students and in the second part the fatalism
tendencies were measured. After the validity and reliability analyzes of the obtained data, difference tests
were applied. In the light of the findings, the study was concluded by presenting results and recommendations.
Keywords: University Students, Vocational School, Fatalism.

564

Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu, TÜRKİYE; E-posta: gakpinar@adu.edu.tr

656

http://www.turansam.org
***********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Aralık; Cilt: 11/SONBAHAR, Sayı: 44
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: December; Volume: 11/AUTUMN, Issue: 44

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

GİRİŞ
Örgütler tarafından istenmeyen ya da olumsuz çıktıları olduğu düşünülen olayların temel nedenlerini
ortaya koymaya yönelik yapılan araştırmalar insan davranışına odaklanmaktadır. Çok karmaşık bir yapıya
sahip olan insan davranışının temelinde davranışa yön veren, açıklanabilen ve tam anlamıyla açıklanamayan
farklı tutumlar vardır. Bu tutumların açıklanabilmesi, insan davranışının istenilen yönde şekillendirilmesi ve
değiştirilmesi açısından önemlidir. Risk alma, önemsememe, geçiştirme, erteleme gibi istenmeyen
davranışlarla karşı kaşıya kalan örgütler kök nedenlere baktıklarında, bu nedenlerden biri olarak kadercilik
atıflarıyla karşılaşmışlardır. Önleyici eylemleri güçlendirmek için, ölümcül inançların risk algısı ve güvenli
davranışlarla nasıl ilişkilendirilebileceğinin derinlemesine bilinmesi gerekmektedir. Kader, olayların
değiştirilemez şekilde önceden belirlendiği güç ya da kurumdur (Oxford Dictionary). Kadercilik ise, olması
gerekenin olacağı ve ne yapılırsa yapılsın değiştirilemeyeceğine yönelik inançtır. Özellikle dini inançların
baskın olduğu toplumlarda, insanların sergiledikleri davranışların temelinde kadercilik algısı önemlidir. Bu
sebeple risk algısı ile kadercilik arasındaki ilişkinin ortaya konulması gerekmektedir.
3.
LİTERATÜR TARAMASI
Kadercilik inancına göre iki yaygın görüş vardır. Birbirine taban tabana zıt olan bu görüşlerin birleştiği
ortak nokta dindir. Bir grup düşünür, insanlar dine ya da bir yaratıcıya inandıklarında başlarına gelen olayları
önlenemez görerek olayların sebebini kadere bağlarlar; dini inanış yoksa olayların sebebi kişinin kendisidir
ve kadercilik diye bir şey de yoktur düşüncesini savunmaktadır (Ringgren, 1967:8). Bu inanışa taban tabana
zıt olan diğer bir grup düşünür ise insanlar olayların arkasındaki gücü kişisel olarak algıladıklarında bunun
sebebi yaratıcı ya da dindir; aksi halde neden şans ya da kaderdir düşüncesini savunmaktadırlar (Ringgren,
1967:10). Literatürde kadercilik, kaderci inançlarla tasvir edilmektedir. Kaderci inançlar, kontrol
edilemediğine inanılan bir inanç örneğidir. Özellikle kaçınılamayan ve talihsiz olarak nitelendirilen olayların
üstlenilmesine dayanmaktadır (Espinosa ve Gallo, 2011). Kaderci inançlar bir insanın neyi hak ettiğini ve hak
ettiği şeye layık olup olmadığını, adil bir dünyada yaşamayı hak edip hak etmediğine yönelik inançları
kapsamaktadır (Lerner, 1971:129). Kadercilik, kaçınılmaz olarak görünen olaylara bulunan nedenlerdir
(Vaughan ve Nordenstam, 1991:43).
4.
YÖNTEM
4.1.
Amaç
Bu araştırma üniversitelerin meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin kadercilik
eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek
Yüksekokulu örneğinde bir inceleme yapılmıştır.
4.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Bu bağlamda Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin
kadercilik tutumlarının ölçülmesini belirlemek için tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 280 öğrenci çalışmanın
örneklemini oluşturmaktadır.
2.3
Veri toplama ve Analizi:
Çalışmada Orhan (2017: 83-102) tarafından geliştirilen Kadercilik Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek
19 sorudan oluşmaktadır ve ölçekte beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Beşli likert ölçeğinde; 1=Tamamen
Karşıyım, 2=Karşıyım, 3=Biraz Karşıyım, 4=Genelde Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum, olarak
puanlanmıştır. Puanların artması yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunu belirtirken, azalması ise bu düzeyin
düşük olduğunu göstermektedir. Anket çalışmasından elde edilen verilerin analizi için SPSS ( Statistical
Package For Social Sciences ) paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımına uyduğu varsayılarak
istatistiksel analiz yöntemi olarak frekans ve t- testi uygulanmıştır.
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4.3. Bulgu ve Değerlendirmeler:
4.3.1. Açımlayıcı Faktör Analizi ile İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler:
İstatistik tutum ölçeğine ilişkin elde edilen Açımlayıcı Faktör Analiz değeri, ölçme aracının
homojenliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmekte olup, hesaplanan Açımlayıcı Faktör Analiz Katsayısı 1’e
yaklaştığı derece ölçme aracının tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu düşünülebilir. Güvenirlik katsayısına
ilişkin ölçüt değerler şu şekilde ifade edilmektedir:
Tablo 1:KMO ve Bartlett Küresellik Testi
KMO and Bartlett Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliğinin
,822
Ölçümü
Bartlett Küresellik Testi
Yaklaşık
Ki
1479,39
Kare
5
Df
171
Sig.
,000
Faktör analizi yapabilmenin ön koşulu değişkenler arasında belirli oranda korelasyon yani ilişki
bulunmasıdır. Bu test sayesinde değişkenler arasında yeterli derece ilişki bulunup bulunmadığı ortaya
konulmaktadır565. Bu test, normalliği göstermektedir. KMO  0,6 ve Barlett’s Sig. 0.05 olmalıdır. KMO ve
Barlett testinin anlamlı olması fakör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Bu analizde, p değeri 0,000
olduğundan değişkenler analiz yapmaya uygundur. KMO değeri de Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy(KMO) değeri ,822 çıkmıştır. Bu açıdan yukarıdaki tabloya bakıldığında değişkenlerin analize
uygunluğunun iyi seviyede olduğu görülmektedir.
Açımlayıcı Faktör Analizi yapıldığında, S11, S3, S8 ve S2’nin faktör yüklerinin ,50’nin altında kaldığı
görülmüştür. Bu sebeple ilgili sorular analizden çıkartılarak, analiz yenilenmiştir. Yeniden yapılan analiz
sonucunda, ölçeğin üç boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. İlk boyut S13, S4, S6, S12, S10, S9, S1 ve S5’den
oluşmaktadır. Bu boyutun geçerlilik – güvenilirlik analizi yapıldığında, soruların Cronbach Alpha’sının ,800
çıktığı görülmüştür. İkinci boyutu oluşturan sorular S16, S18, S17 ve S19’dur. Bu boyutun Cronbach Alpha’sı
,826’dır. Üçüncü boyutu oluşturan sorular ise, S14, S15 ve S7’dir. Bu boyutun Cronbach Alpha’sı ise ,594’tür.
Tablo 2: Döndürülmüş Bileşen Matriksi ve Faktörlere Ait Bilgiler
FAKTÖ
MA
SORU
FAK
FAKTÖ
GÜVENİLİ
RÜN
DDE
İFADESİ
TÖR
RÜN
RLİK
ADI
AĞIRLIKL AÇIKLAYICI
ARI
LIĞI
(%)
S13
İyi
,709
22,415
,868
halde olmak
talih
S4
meselesidir.
Sadaka
,692
Alınyazı
vermek
iş
sı
kazasına engel
S6
olur.
,691
Ne
önlem alırsan
al,
bahtında

Beril Durmuş, E. Serra Yurtkoru, Murat Çinko, Sosyal Bilimler’de SPSS’le Veri Analizi, Beta Yayıncılık, İstanbul, Ekim
2018, s.79.
565
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S10

S12

S9

S1

S5

Kontrol
Yoksunluğu
İnancı

S16
S18

S17

S19

Talihçi
Yaklaşım

S14
S15

yazan
bulur.

seni

,652

Talihsi
z olduğumdan
kötü şeyler hep
benim başıma
gelir.
Olacakl
ar kaderimde
bellidir.
Kaderd
e
yazdığı
zaman
öleceğim.
Eğer
bir
kişinin
başına bir şey
gelecekse ne
yaparsa yapsın
olacaktır.
Eğer
birisinin başına
bir
şey
geldiyse
mutlaka başka
birinin başını
yakmıştır.
Kötü
talihimden çok
çektim.
Sıkça
köşeye
sıkışmış
hissediyorum.
Kendi
mi
çaresiz
kalmış
hissediyorum
Ne
kadar
çabalasam da
en
basit
isteklerimi bile
elde
edemeyeceğim
e eminim.
Ömrüm
üzün
ne
olacağı şanstır.

,621

,608

,545

,544

,900

17,891

,826

12,294

,591

,816
,808
,704

,847
,715
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S7

Kötü
talihimden çok
çektim

,548

İyi
halde olmak
talih
meselesidir
Toplam 52,600
Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği
Bartlett Küresellik Testi
Ki kare
Sd
p değeri

,773
1162,442
105
,000

Kadercilik Eğilimi Ölçeği’nin toplanan 248 gözlem maddesine faktör analizi yapılıp yapılmayacağını
kontrol etmek amacıyla KMO değerinden ve Bartlett testinden yararlanılmıştır. KMO değeri ,773 olduğundan
(0.6) örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu ve Bartlett’s testi Ki kare değeri 1162,442 ve serbestlik
derecesi 105 olup anlamlı (p=0.00, p0.05) olarak bulunduğundan özgün korelasyon matrisi kimlik matrisi
ile aynıdır hipotezi reddedildiğinden, ölçeğin faktör analizi uygulamak için uygun olduğu kabul edilmiştir.
Faktörlerin ortak varyanslılık değerleri incelendiğinde faktör yüklerinden hiçbiri 30 altında çıkmamıştır.
Ölçekte özdeğeri 1’den büyük üç faktör olduğu ve toplam varyansın %52,600’ünün bu faktörlerle açıklandığı
görülmektedir. Yapılan literatür taraması ışığında, açımlayıcı faktör analizi ile ortaya konulan üç faktörün
isimleri ile bu faktörlere karşılık gelen sorular, her sorunun faktör ağırlığı yukarıdaki tabloda verilmiştir.
4.3.2. Demografik Özelliklerle İlgili Bulgu ve Değerlendirmeler
Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Bölüm
Halkla
İlişkiler
ve
Tanıtım
Büro Yönetimi
Tapu ve Kadastro
Toplam
Aile Yaşam Yeri
Köy
İlçe
İl
Toplam
Anne Eğitim
Okuryazar Değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve üstü
Toplam
Baba Eğitim
Okuryazar Değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
660

N
155
93
248
114

%
62,5
37,5
100
46,0

65
69
248
97
98
53
248
9
12
99
54
74
248
9
12
99
54

26,2
27,8
100
39,1
39,5
21,4
100
10,3
40,1
27,6
18,6
3,5
100
6,4
27,9
27,9
24,4
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Lisans ve üstü
Toplam
1000 Tl’den Az
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4000 TL ve Üstü
Toplam

Aylık Gelir

74
312
51
113
37
16
31
248

13,5
100
20,6
45,6
14,9
6,5
12,5
100

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, örneklemi oluşturan katılımcıların büyük
çoğunluğu kadındır (Örneklemin %62,5). Katılımcıların %46’sı Halkla İlişkiler ve Tanıtım, %27,8’i Tapu ve
Kadastro ve %26,2’si ise Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü’nde okumaktadır. Katılımcıların
küçük bir kısmı %21,4’ü ilde yaşamaktadır. Anne eğitim seviyesi açısından bakıldığında katılımcıların sadece
%3,5’inin annesi üniversite düzeyinde eğitim almıştır. Benzer şekilde katılımcıların baba eğitim seviyesine
bakıldığında, katılımcıların babalarından sadece %13,5’i lisans ve üstü düzeyinde eğitim almıştır.
Katılımcıların aylık gelirlerine bakıldığında katılımcıların yaklaşık %66,2’si asgari ücret ve altında aylık gelire
sahiptir. Bu açıdan katılımcıların düşük gelir seviyesinde olduğu görülmektedir.
2.3.3 T-Testi Sonuçları
İkili değişkenlerde kadın ve erkekler arasında kadercilik eğilimi açısından açısından farklılıp olup
olmadığını bulmak açısından t-testi yapılmıştır. Buna göre hiçbir faktörün sig (2-tailed) değeri 0,05’ten küçük
çıkmamıştır. Buradan yola çıkarak kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin kadercilik eğilimlerinin farklı
olmadığı söylenebilir. Benzer eğitim seviyesine sahip anne babalar tarafından yetiştirilmiş olmaları,
büyüdükleri sosyo-ekonomik çevre bu benzerliğin sebebi olarak düşünülmektedir.
2.3.4. Anova Testi Sonuçları
Bölümler bazında yapılan değerlendirmede, katılımcıların sorular bazında anlamlı bir şekilde
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için istatistiksel tekniklerden parametrik teknik olan tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda P0,05 çıkmadığından bölümler arası istatiksel olarak
anlamlı bir farklılık çıkmamıştır.
Aile yerleşim yeri bazında yapılan değerlendirmede, katılımcıların sorular bazında anlamlı bir şekilde
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için istatistiksel tekniklerden parametrik teknik olan tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda P0,05 çıkmadığından bölümler arası istatiksel olarak
anlamlı bir farklılık çıkmamıştır.
Aylık gelir bazında yapılan değerlendirmede, katılımcıların sorular bazında anlamlı bir şekilde
farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için istatistiksel tekniklerden parametrik teknik olan tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda P0,05 çıkmadığından bölümler arası istatiksel olarak
anlamlı bir farklılık çıkmamıştır.
Tıpkı t-testi sonucunda olduğu gibi, öğrencilerin benzer puanlarla benzer bölümleri kazanıp gelmeleri
ve benzer sosyo-ekonomik düzeye sahip olmaları dolayısıyla bölümler arası kadercilik algısı açısından
farklılık olmamasının nedeni olduğu düşünülmektedir.
Tablo 3: Anne Eğitim Durumu ile Kontrol Yoksunluğu İnancı Faktörü Arasındaki Farklılıkların
Analizi
Tanımlanan Veri
Gruplar

N

Ortalama

Standart
Sapma
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Kontrol
Yoksunluğu
İnancı

Okur

Yazar

Grupl
ar Arası

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

y

1,13237

10
103
60
45
248

3,05
3,11
2,80
2,82
2,98

,96321
1,23460
1,22655
1,26449
1,21703

Oku
Yazar

Sd
2

Ortalama Fark Standart Hata
Anlamlılık
İlkokul
,51
,2943
Ortaokul
667
6
Lise
,41
,1672
,01
Üniversite 149
4
0
,59
,1802
,01

5
5
157
,1900
,60
1
185
Karel
er Ortalaması
2,126

157,91
0

24

P

3,27

,01

Anlamlılı

2

Okur
Yazar Değil –
Lise
Okur
Yazar Değil –
Üniversite

,650

3
166,41

6

F

k
2

Topla
m

Tuke r
Değil
HSD

Karele
r Toplamı
8,505

Grupl
ar İçi

3,15

Değil

Post Hoc Testi
Bağımlı Değişken
Kontr
ol
Yoksunluğu
İnancı

30

24
7

Katılımcıların annelerinin eğitim düzeyleri ile kadercilik algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya
yönelik olarak yapılan analizde, kontrol yoksunluğu inancı faktörü bazında anlamlı bir şekilde farklılaşıp
farklılaşmadığını test etmek için istatistiksel tekniklerden parametrik teknik olan tek yönlü varyans analizi
kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F(2, 243)= 3,272, p=,000 (p0,05) istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık hesaplanmıştır. Farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla Post Hoc testlerinden Tukey testi
yapılmıştır. Test sonucunda annesi okur-yazar olmayanlarla annesi lise mezunu ve annesi üniversite mezunu
olanlar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ortalamalara bakıldığında annesi okur yazar olmayan
öğrencilerin kadercilik yaklaşımlarının annesi lise mezunu ve annesi üniversite mezunu olan öğrencilere
oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın sebebi olarak öğrencilerin eğitime etkisi olan
annelerin eğitim seviyeleri yükseldikçe, aldıkları akademik enformasyonla ilintili olarak bilimsel olarak ispat
edilmeyen inançlardan uzaklaştıkları düşünülmektedir.
SONUÇ
Kadercilik, inancın bir izdüşümü olarak insan davranışına etki eden bir faktördür. İnsanlar kendi
iradeleri dışında olaylara yön veren bir güce inandıklarında, olayların gidişatına yön veremeyeceklerini
kabullenmekte ve davranışlarını buna göre şekillendirmektedir. Özellikle risk alma, önemsememe, güvenli
davranış göstermeme gibi davranışların nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak yapılan araştırmalarda,
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kadercilik atıfı dikkat çekmektedir. Bu çalışmayla Orhan tarafından geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılan
Kadercilik Eğilimi ölçeği kullanılarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu’nda
eğitim gören öğrencilerin kadercilik eğilimleri ölçülmeye çalışılmıştır. Öncelikli olarak ölçeğe açımlayıcı
faktör analizi uygulanarak ölçeğin kaç faktörden oluştuğu belirlenmiş, daha sonra Cronach Alpha testi ile
faktörlerin güven seviyeleri tespit edilmiştir. Ölçeğin orjinali 19 sorudan ve dört faktörden oluşmasına rağmen,
yapılan analiz sonucunda faktör yükü ,500’ün altında kalan sorular ölçekten çıkartılarak ölçeğin üç faktörden
oluştuğu tespit edilmiştir. Orhan’ın araştırmasında yola çıkılarak faktörler ‘Alınyazısı, Kontrol Yoksunluğu
İnancı ve Talihçi Yaklaşım’ olarak isimlendirilmiştir. Geçerlik ve güvenilirlik analizinden sonra fark testlerine
geçilmiştir. İkili değişkenden oluşan cinsiyet değişkeninde kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Çoklu değişkenlerden eğitim görülen bölüm, aile yaşam yeri, aile gelir
düzeyi, baba eğitim düzeyi değişkenlerinde de herhangi anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Değişkenler arasında anlamlı farklılık çıkmaması öğrencilerin benzer sosyo- ekonomik özelliğe sahip
çevrelerde yetişmeleriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yalnızca anne eğitim düzeyi değişkeninde kontrol
yoksunluğu inancı faktöründe, annesi okur yazar olmayan, annesi lise ve üniversite mezunu olan öğrenciler
arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Farklılığın nedenini tespit etmek üzere yapılan Post Hoc
Tukey testinde annesi okur yazar olmayan öğrencilerin, annesi lise ve üniversite mezunu olan öğrencilere göre
daha kaderci oldukları tespit edilmiştir. Bu farklılığın sebebi olarak, çocukların gelişiminde önemli yeri olan
annenin eğitim seviyesinin yükselmesiyle, akılcılığın kaderciliğin önüne geçtiği düşünülmektedir. Bu
çalışmada çıkan faktörler ve faktörleri oluşturan sorular, Orhan’ın yaptığı çalışmadan farklılık göstermektedir.
Bu sebeple farklı araştırmacıların da yapacakları çalışmalara değerlendirilmelidir.
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(78)
Uğur AŞIK566*
TÜRKİYEDE DEPREM GERÇEĞİ ve YASAL DÜZENLEMELER
EARTHQUAKE IN TURKEY TRUTH and ENACTED

ÖZ
Dünyanın ve Ülkemizin en fazla yüzleşmesi gereken doğal afetlerin başında gelen depremler ve
yaşanan can ve mal kayıpları, güçlü yapılar ve mühendislik çalışmalarının yanında, çok güçlü ve yaptırım
etkisi yüksek yasal düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda yaşanan depremler ve bu
depremlerde yaşanan büyük kayıplar, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve bu konuda gerekli yasal
düzenlemelerin yapılarak, gerek deprem öncesinde, gerekse deprem sonrasında yaşanacak kayıpların en aza
indirgenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan her an yaşanan depremlerle ilgili gerek
dünya da gerek se Türkiye’de gelişmeler incelendiğinde, Türkiye’nin deprem gerçeğini tam olarak ciddiye
almadığını, alınan yasal tedbirlerin yeteri kadar işlevsel olmadığını ortaya koymaktadır.
Yasal düzenlemelerdeki ve uygulamadaki bu çarpık ilişki, bedeli çok ağır sonuçlar doğurabilmektedir.
Bir taraftan gerekli olan yasal düzenlemelerin eksikleri kapatılmaya çalışılırken, çıkarılan düzenlemeler ve
aflar de yeni sorunları beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan denetlenen yapıların özellikle yapı denetimini
yüklenici firmanın yan şirketinin yapması gibi örnekler, düzenlemenin sadece kağıt üzerinde kalmasına neden
olabilmektedir. Son olarak yapı denetimlerin işleri belli bir periyotla inşaat denetim işini aralarında Çevre
Şehircilik Bakanlığının işleri dağıtması tabeladan ibaret olan bazı denetim firmalarının inşaatı görmeden
denetlemesi gibi sorunların oluşmasına sebebiyet vereceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle çalışmada, bu
noktalar üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Deprem; İmar yasası; Gecekondu yasası; Kentsel dönüşüm.
ABSTRACT
Earthquakes, which are at the beginning of the natural disasters that the world and our country should
face the most, the loss of lives and property experienced in the earthquake necessitates the construction of
very strong and high-impact legal regulations as well as the strong structures and engineering works.
earthquakes in recent years, and the huge losses experienced in these earthquakes, Turkey is a country of
earthquakes and making the necessary legislation for that matter, before the need to earthquakes, as well as
demonstrates the minimization of the necessity of the losses will be experienced after the earthquake. On the
other hand every moment of need related to the earthquake in Turkey, the world should also se developments,
Turkey's earthquake to take seriously the fact that exactly, the legislative measures taken are seen as being
functional enough.
This distorted relationship in legal regulations and practice can have very serious consequences. On
the one hand, while trying to close the deficiencies of the necessary legal arrangements, the issued regulations
and amnesties bring new problems. On the other hand, examples of the inspected structures, in particular the
construction inspection by the contractor's subsidiary, may cause the arrangement to remain solely on paper.
Finally, it should not be underestimated that problems of construction inspections will cause problems such
as inspecting the construction inspection work for a certain period of time without the sight of construction
by some of the inspection firms, including the signage of the Ministry of Environment and Urbanization.
Therefore, these points were emphasized in the study.
Keywords: Earthquake; Zoning Law; Slum law; Urban transformation.
* İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi
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GİRİŞ
Genel olarak değerlendirildiğinde yer küre, statik bir yapıdan ziyade, dinamik yani hareketli bir yapıya
sahiptir. Normal doğal olaylar olarak görülse de, sonuçları itibariyle afete dönüşmektedir. Deprem, bugünkü
teknolojik imkanlarla öngörülemeyen en yıkıcı doğal afetlerin başında gelmekte olup, geçmişten günümüze
en fazla mal ve can kaybına neden olan afet türüdür. Her ne kadar öngörülemeyen bir afet olsa da depremlerle
ilgili olarak geliştirilen teknolojiler kayıpların en aza inmesine katkı sağlayacaktır. Bu konuda depremle
yüzleşmeyi öğrenen Japonlar ülkelerinde meydana gelen bir depremde minimum düzeyde kayıp yaşamakta
ve hatta insanlarının rahatlıkları dahi görülebilmektedir. Aynı büyüklükteki bir deprem, maalesef ülkemizde
çok büyük can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Öte yandan ülkemizde çok fazla etkili olmayan
depremler, İran gibi ülkelerde çok ciddi can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bu durum, aslında
depremlerin değil, eksik önlemlerin ve ihmallerin yıkıcı sonuçlarının olduğunu göstermektedir.
Deprem ile ilgili çalışmalar göz ününe alındığında, genel olarak iki türlü önlemin mümkün olduğu
ifade edilebilir. Bunlardan birincisi deprem öncesi önlemler, ikincisi ise deprem sonrası önlemlerdir. Deprem
sonrası önlemler hızlı bir şekilde organize olup yapılacak kurtarma, barınma, sağlık, gıda gibi acil ihtiyaç
eylemlerinin ve bu eylemlerle ilgili yasal düzenlemeleri içerirken ,deprem öncesi önlemler ise daha fazla önem
arz etmekte olup, esas can kurtaracak olan ve kayıpları en aza indirmeye yarayan önlemler bu grupta
değerlendirilebilir. Yapı denetimi, bölgesel ve yerel planlama, kentsel dönüşüm, tarihi varlıkların restorasyonu
ve güçlendirme çalışmaları hep bu gruptaki önlemler arasında sayılabilir. Dolayısıyla deprem öncesi önlemler
yaşam kurtarmaya yönelik olarak değerlendirilirken, deprem sonrası önlemler ise yaraları sarmaya yönelik
önlemlerdir.
Hukuki açıdan değerlendirildiğinde ise, deprem öncesi ve sonrası için iki grupta önlemler almak
mümkündür bunlardan en önemlisi kuşkusuz yine yasal düzenlemeler ile yapı denetimi, kentleşme ve kentsel
dönüşüm ile ilgili olanlardır. Önem açısından her ne kadar deprem öncesi için alınacak hukuki tedbirler daha
ön planda olsa da, deprem sonrasındaki hukuki düzenlemeler sayı bakımından daha fazla olabilir. Gerek
deprem öncesi gerek se deprem sonrası için yapılması gereken yasal düzenlemeler. Uygulanabilir ve
denetlenebilir olmalıdır. Halkın da eğitilerek dahil edilmesi ile sahada sağlanacak bir otokontrol sistemi,
kuşkusuz pek çok olumsuzluğu bertaraf edecektir. Bu nedenle bu çalışmada, Türkiye’deki deprem gerçekliği
ve ilintili yasal düzenlemeler incelenmiştir.
TÜRKİYE’DE DEPREM GERÇEĞİ
Türkiye’de deprem ile ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesi için, öncelikle Türkiye’nin deprem
gerçeğinin incelenmesi gereklidir. Araştırmanın bu bölümünde, Türkiye’de deprem gerçeğini ortaya koymak
üzere: Deprem Gerçeği ve Depremin Etkileri; Türkiye’nin Deprem Haritası; Geçmişten Günümüze
Türkiye’de Yaşanan Yüksek Yıkımlı Depremler ve Deprem ve Kentsel Dönüşüm konuları üzerinde
durulmuştur.
1.1. Deprem Gerçeği ve Depremin Etkileri
Yeri, zamanı ve büyüklüğünü önceden ön göremediğimiz, ortaya koyduğu tahribatı çok büyük bir
doğal afetler türüdür. Yaşanılan depremlerden elde edilen sayısal veriler de göstermiştir ki, depremler; bütün
dünyada çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına ve çok yüksek maddi kayıplara sebep olmaktadır.
Ülkemiz jeolojik yapısı itibari ile yüzölçümünün büyük bir bölümü 1. Ve 2. Derece deprem bölgesi,
dolayısıyla dünyada en sık yıkıcı deprem oluş periyoduna sahip ülkelerden biridir (Yılmaz ve Demirtaş, 1996).
Özellikle tektonik depremlerin oluş şekillerine bakıldığında Depremlerin oluşumuna; Yerkürenin
katmanları, plaka tektoniği ve arz kabuğunun jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri neden olmaktadır (Atuk,
2011).
Depremler, oluş türlerine göre genel olarak üç kategoride değerlendirilebilir (Yeryüzü ve Deprem,
2001): Dünyada en çok görünen deprem olan tektonik depremler oluşan depremlerin % 90 ını oluştururken
Volkanların püskürtmesi sonucu oluşan depremler yani Volkanik depremler ülkemizde aktif yanardağ
olmadığı için görülmemektedir. Çöküntü depremleri daha çok yeraltı boşluklarında erimiş minerallerden
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kaynaklı çöküntü ve obruk şeklinde görülebilmektedir. Ülkemizde büyük ölçüde karşımıza çıkan tektonik
depremler Türkiye’de en fazla görülen doğal afet türlerinin başında gelmektedir. Her gün ülkenin bir yerinde
deprem olmakta, ancak, belirli büyüklükteki (3,5 -4>) depremler hissedilebilmektedir (Özey, 2000).
1.2. Türkiye’nin Deprem Haritası
Türkiye.de ilk jeolojik çalışmalar 1839 yılında Hamilton ve Ainsworth tarafından yapılmıştır. 1896
yılında E. Nauman tektonik kuşakların sınıflandırılması çalışmalarını başlatmıştır. Daha sonraki yıllarda
tektonik sınıflandırmalar Türk ve yabancı jeologlar tarafından birlikte geliştirilmiştir. 1923 yılına kadar
münferit etütler şeklinde yürütülen çalışmalar daha sonra sistematik çalışmalara dönüşmüştür. Türkiye Alp
deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Genel anlamda iki dağ silsilesi Anadolu’ya hâkim olmuştur.
Bunlardan biri Kuzey Anadolu’da Karadeniz’e paralel olarak, diğeri Güney Doğu Anadolu’da yer almıştır.
İki dağ silsilesi arasında da yüksekliği ortalama 1000 m. olan Anadolu Platosu yer almıştır. Bu iki dağ
silsilesinin oluşumu Kretase devrinde (Y. 165–65 milyon yıl önce) başlamış ve Eosen devrinde (Y.54–38
milyon yıl önce) devam etmiştir (Atuk, 2011).
Türkiye’de yürürlükte bulunan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik”e
göre topraklarımızın %66’sı, nüfusumuzun %71’i, toplam belediyelerin %68’i (1900 adedi) 1. ve 2. derece
deprem belgeleri içinde yer almaktadır.
3. ve 4. derece deprem bölgelerini de dikkate aldığımızda topraklarımızın yaklaşık %92’si deprem
tehlikesi altında bulunmaktadır. Bu bilgiler göstermektedir ki deprem, neden olduğu can ve mal kayıplarının
fazlalığı sebebiyle acilen önlem alınması gereken doğal afetler sıralamasının başında gelmektedir.
Ülkemizdeki deprem tartışmaları İstanbul üzerinde kitlenmiş durumdadır. İstanbul gerek nüfusu, gerek
ekonomik hacmi, gerek tarihi ve turistik önemi ile Türkiye’nin en önemli kentidir ve doğal afetlere karşı
insanlar ve kent varlıkları özenle korunmalıdır. Bununla birlikte bütün dikkatlerin İstanbul’a verilmiş olması,
ülkenin kalan kısmında bir özensizliği de ne yazık ki beraberinde getirmektedir. Türkiye deprem kuşağı
haritasına göre İstanbul’un yüzölçümünün yaklaşık yarısı 1. ve 2. derece; diğer yarısı da 3. ve 4. derece deprem
kuşağında yer almaktadır (IMO, 2010).
Yurdumuzun %97,3’ü I., II., III. derece deprem bölgeleri içerisindedir. Türkiye’de deprem bakımından
aktif dört yöre vardır. Bunlar: Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yöre, Güney Anadolu fay hattının geçtiği
yöre, Marmara bölgesi ve Ege bölgesidir (Yüzügüllü, 1999: 17).
1.3. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Yaşanan Yüksek Yıkımlı Depremler ve Etkileri
20. yy başlarından bugüne kadar ülkemizde yaşanan depremlerde yaklaşık olarak 100.000 insanımız
ölmüş, 250.000 insanımız yaralanmış, 600.000’den fazla yapımız da yıkılmış veya ağır hasar almıştır (IMO,
2010). Son yüzyıl içerisinde, Türkiye’de kayıtlara geçen hasar yapıcı 146 deprem olmuş ve bu depremler
nedeniyle, 65.882 insan yaşamını yitirmiştir; 48.901 kişi yaralanmış, 377.879 konut ve işyeri yıkılmış veya
hasar görmüştür (Uslanmaz, 2004: 21).
Deprem sırasında yapılması gereken davranışların, depremde bireylerin yaşamı açısından büyük bir
öneme sahip olduğu bilinmektedir. Ancak, araştırmaya katılan bireylerin %13’ü, deprem sırasında nasıl
davranması gerektiğini bilmediğini; %75’i kısmen bildiğini; %12’si ise, bildiğini belirtmiştir (Başıbüyük,
2004: 14).
Türkiye’de yürürlükte bulunan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik”e
göre topraklarımızın %66’sı, nüfusumuzun %71’i, toplam belediyelerin %68’i (1900 adedi) 1. ve 2. derece
deprem belgeleri içinde yer almaktadır. 3. ve 4. derece deprem bölgelerini de dikkate aldığımızda
topraklarımızın yaklaşık %92’si deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. Bu nedenle, can ve mal kayıplarının
fazlalığı bakımından deprem, doğal afetler içinde önemli bir yere sahiptir.
1900’lü yıllardan bugüne kadar ülkemizde yaşanan depremlerde yaklaşık olarak 100.000 insanımız
ölmüş, 250.000 insanımız yaralanmış, 600.000’den fazla yapımız da yıkılmış veya önemli ölçüde hasar
almıştır. Başbakanlık Proje Uygulama Biriminin 2000 yılı baz alınarak 2002 yılında hazırlatmış olduğu bir
rapora göre; Ülkemizde bulunan konutların %62’sinin inşaat yapım ruhsatı bulunmakta, %38’nin ise inşaat
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yapım ruhsatı bulunmamaktadır. Yine yapılarımızın %33’nün yapı kullanma izin belgesi olmasına karşın,
%67’sinin ise yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır (TMMOB, 2011).
1.4. Deprem ve Kentsel Dönüşüm
Ülkemizde özellikle 1999 gölcük depremi sonrası daha çok dillendirilen ama tam anlamıyla hayata
geçirilemeyen ve yeni imar alanları oluşturularak ötelenen kentsel dönüşüm olgusu gelişmiş ülkelerde genelde
kentin, nüfusunu kaybetmiş ya da düşük gelir gruplarının kötü ekonomik ve fiziksel şartlarda yaşadıkları ve
sosyal dayanışmanın kaybolduğu konut alanlarında, eski boş liman ve sanayi alanlarında kentin ekonomik
gelişimine katkı sağlayacak projelerin uygulanması biçiminde olmuştur. Batı kentlerinin mekânsal
biçimlenmesine müdahale yöntemleri, yapılan hatalardan alınan derslerle zaman içerisinde o toplumlara özgü
kurumsal yapıların varlığına ve toplumsal dinamiklerine göre geliştirilmeye başlanmıştır. Kentsel dönüşüm
Türk planlama sisteminde bir strateji olarak uygulanmamış, Türkiye’nin bağlamsal ve uygulama
dinamiklerine göre gerçekleşmiştir. Bu yüzden, Türk metropoliten kentlerindeki dönüşüm olgusunu Türk
kentlerinin mekan sal yapısının oluşma dinamiklerini dikkate almadan açıklamanın yetersiz kalacağı
söylenebilir (Ataöv ve Osmay, 2007).
Türkiye’de metropoliten kentsel dönüşüm olgusu son elli yılda farklı dönemlerde farklı yapısal,
bağlamsal, sosyo-ekonomik, yönetsel ve fiziksel dinamiklere bağlı olarak değişim göstermiştir. Ülkemizde
kentsel dönüşüm deneyimi, plan ve programların, politik müdahale biçimlerinin doğrudan sonucundan çok,
piyasa koşullarına, toplumun “spontan/anlık” çözümlerine, merkezi ve yerel yönetimin karşılıklı etkileşimine
dayanmaktadır. Özellikle son 50 yıllık periyot göz önüne alındığında Türkiye’de kentler; gelişmiş Batı
ülkelerin örneklerinden çok daha hızlı dönüşmüşlerdir. Bu dönüşümü denetleyen kurumsal ve yasal
düzenlemeler ve getirilen planlama yaklaşımları çoğu kez dönüşümün gerisinden gelmiştir (Ataöv ve Osmay,
2007).
Avrupa Mekânsal Gelişim Perspektifi ve ilgili AB karar ve hedef belgelerinde belirtildiği gibi, AB’nin
sürdürülebilir kentsel gelişme ve yenileme için dört hedefine bağlı kalmayı zorunlu görmektedir. Bunlar
aşağıdaki gibi özetlenebilir (TMMOB, 2011):
Kentsel dönüşüm, ekonomik, fiziksel, işlevsel ya da çevresel açı(lar)dan bozulmuş bir kentsel alanın,
devletin bilinçli müdahalesi sonucu, koşullarının bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak
uygulanan politika, plan, program ve projelerin tümünü kapsayan bir uygulama sürecidir. Bu uygulama süreci,
mevcut kentin yapısına, kentte yaşayan insanların geleceğine, tüm yaşantısına ve o kentin tüm değerlerine etki
etmekte bu nedenle çok yönlü ve çok disiplinli bir bütünleşik çalışmayı gerektirmektedir (Aydın, 2011)
İKİNCİ BÖLÜM
DEPREME YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER
Çalışmamızın bu bölümünde, deprem ile ilgili Türkiye’de yapılan yasal düzenlemeler ve deprem için
çıkarılmış olmasa da, deprem ile ilgili hükümler içeren kanunların incelenmesine yer verilmiştir. Ülkemizde,
1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı “Belediye Kanunu” ve “Umumi Hıfzısıhha Kanunu”, 1933 yılında
yürürlüğe giren “Belediye Yapı ve Yollar Kanunu”,1944 yılında yürürlüğe giren “Yer Sarsıntılarından Evvel
ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun”, 1948 yılında yürürlüğe giren “Bina Yapımı Teşvik Kanunu “
gibi düzenlemelerle yapılaşmaların denetimi sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak 1950 sonrası yaşanan hızlı
göçlerin yanı sıra, plansız ve programsız sanayileşme eğilimleri, kaçak yapı ve çarpık kentleşmeyi hızlı bir
şekilde artırmıştır. 1956 yılında Belediye sınırları ve mücavir alanlarda yerleşme ve yapılaşmaları bir planlama
bütünlüğü içerisinde ele almak amacıyla, 6785 sayılı “İmar Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin konut,
yerleşme, sanayileşme ve yapılaşma süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirmek ve denetlemek amacıyla
1958 yılında İmar ve İskan Bakanlığı kurulmuş, buna rağmen hızlı ve çarpık kentleşme, denetimsiz ve kaçak
yapılaşma hızla artmıştır. 1972 yılında, 1605 sayılı yasa ile 6785 sayılı imar yasasının kapsamı; Metropol
kentler, bölge ve alt bölge planları kavramını da getirecek şekilde genişletilmiştir. Ancak bu süreçte de hızlı
ve çarpık kentleşme, denetimsiz ve kaçak yapılaşma davam etmiştir. 1980 sonrası dönemde ise fiziksel
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planlama süreçlerinin merkezi yönetimin yönlendirmesi çerçevesinde gelişemeyeceği anlayışıyla, İmar
planlama yetkisi “yerel yönetimlere” bırakılmıştır (TMMOB, 2011).
Türkiye’de afet zararlarını azaltacak ve risk yönetimine zemin oluşturacak bir düzenleme
bulunmamaktadır. Gerek İktisat Kongresi Afet Yönetimi Çalışma Grubu Raporu, gerekse Deprem Şurası
çalışmaları ile, bu alanda yeni kurumsal ve yasal düzenlemelere gidilebileceği işaretleri verilmektedir.
Bunlara, 1999 depremlerini izleyen aylarda çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler’ den bu yana, güncel
çabaları da eklemek gerek. Genellikle kurumlarımız, afet yönetiminde daha ileri ve sistemli bir gelişmeyi
kollamak yerine kendi yetkilerini genişletmek güdüsüyle önerilerde bulunurlar. İmar mevzuatına deprem
zararlarını azaltacak mekanizmaların monte edilmesi ve bu yolla imar sistemine çağdaş bir kimlik
kazandırılmasını hedefleyen 1997-1999 ODTÜ çalışması gibi tarafsız öneriler üniversitelerden gelmiştir.
‘Afet zararlarını azaltma’ çabalarının imar sistemini ilgilendirdiği ve bu sistemi değiştirebilmek için güçlü
katkılar yapabileceği gerçeği, kimilerince ancak İstanbul Deprem Master Planı sonrasında görülebilmiş olsa
da, bu niyetler 1997 yılından bu yana üzerinde yoğun profesyonel emek verilmiş bir konudur. Söz konusu
alanda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın güncel girişimleri, İmar Kanunu’nun her yönü ile geniş kesimlerce
tartışılmasını sağlamıştır. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi’nin özendirici destekleriyle, Bakanlık bu
yasayla ilgili çok sayıda tarafın görüşlerini ve eleştirilerini alarak katılımlı bir süreç izlemektedir. İmar
sisteminin hem afetlere karşı daha dirençli, hem de kendi içinde daha etkin ve çağdaş bir düzenlemeye
dönüşmesi olası görünmektedir. Aynı yönteme yapı denetimi ve diğer düzenlemelerde de başvurulması
sağlanmalıdır. Öte yandan, imar sisteminde sağlanan işleyişlerin, bugünlerde TBMM’de bulunan yerel
yönetimler yasalarında da tanımlanması ve bunlarda ivedi olarak bazı düzeltmelerin yapılması gereği
bulunmaktadır. Yoksa farklı yönlerdeki hareketlerle hedefi bulmamız yine olanaksız kalacaktır (Balamir,
2004).
2.1. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
Ülkemizde gecekondu yapımı daha çok 1945'ten sonraları başlamış ve 1955 yılından sonra son derece
hızlanmıştır. Halen mevcut gecekonduların büyük bir bölümü bu tarihten sonra yapılmıştır. Zaman zaman
verilen yerli yersiz tavizler, idareciler ve özellikle yasaların uygulanması ile görevli elemanların gerek tavizler
gerekse diğer bazı faktörlerin etkisi altında, alışkanlık haline getirdikleri umursamazlıklar, bunun yanında
ekonomik olarak geri kalmış ülkemizin iş ve çalışma merkezlerinin daha çok büyük şehirlerde toplanmış
olması, dolayısı ile geçimini bu sahalarda çalışarak kazanmak zorunda olan büyük bir işçi kitlesinin konut
gereksiniminin karşılanamaması gecekondu olgusunu hızlandırmıştır (Kaya, 1989).
1966’da kaçak yerleşmelerle ilgili ilk yasal düzenleme olan 775 sayılı “Gecekondu Kanunu” yürürlüğe
konulmuş ve ilk defa planlı modern alanlarla illegal yerleşmelerden oluşan ikili konut yapısı kabul edilmiştir.
Bu tarihe kadar yayınlanan tüm yasalar izinsiz yerleşmeler için kaçak yapılar terimini kullansalar da 775 sayılı
Yasa başlığında gecekondu ifadesini kullanmış ve bu sosyal fenomeni onayladığını ima etmiştir. “Gecekondu
Kanunu” (1966/775)’nu kamulaştırma yoluyla gecekondu önleme bölgeleri yaratarak ve ihtiyacı olan
insanlara küçük parseller tahsis ederek izinsiz yapılaşmayı önlemek için tesis edilmiştir. Bu düzenlemelere ek
olarak, belediyeler altı ay içinde kaçak yerleşme alanlarının ihtiyaçlarının tedariki, iyileştirilmesi ve
temizlenmesini ve sınırlarını belirlemekle ve ıslah planları ile halihazır haritaları hazırlamakla yükümlü
tutulmuşlardır. Yapılan bu eylemler ve düzenlemeler yasadışı yerleşimleri önlemekten çok bunların
genişlemesine yol açmıştır. Kaçak yapılaşmaları ıslah etmeyi amaçlayan yasal düzenlemeleri bir dizi imar affı
takip etmiştir. (1983/2805, 1984/2981, 1986/3290, 1987/3366) ve çelişkili bir biçimde izinsiz yerleşmelerin
genişlemesinde rol oynamıştır. Çıkarılan imar afları ile yasadışı olarak gelişen yerleşimler af programına
alınmıştır. Bu yasama yoluyla, “Islah İmar Planı” ek bir plan tipi olarak zaten çok karmaşık olan planlama
sistemine eklenmiştir. Islah İmar planı düzensiz olarak imar edilmiş, sağlıksız yerleşmelerin yaşam
standartlarının mevcut şartlar kapsamında iyileştirilmesini hedef almaktadır. Zamanla, yasadışı yapılaşmaları
iyileştirme aracından çok, onları sürekli olarak yeniden üretme aracına dönüşmüştür. Bu yasalar sonucu ortaya
çıkan önemli bir etik problem ise doğrudan planlama ile ilgilidir. Yasalarda tanımlanan ıslah imar planları
plancılar eliyle sağlıksız kentsel alanların oluşturulmasına yol açmıştır. Çünkü ıslah imar planlarında diğer
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plan türlerinde sağlanması gereken sosyal ve teknik altyapı standartlarını sağlama zorunluluğu ortadan
kalkmıştır. Hâlâ bu yasalar yürürlükte olup, zaman zaman kentsel alanlarda spekülatif gelişmelere konu
olmaktadırlar (Kılınç vd., 2009).
Her ne kadar 1948 yılından bu yana ülkemizde konu ile ilgili olarak yürürlüğe giren 5218, 5228, 6188,
7367 sayılı yasalar konulmuşsa da, bunların doğrudan doğruya ve bütün yönleri ile gecekondu sorunu ile ilgili
olmadıkları, arsa konusu gibi hususlarda, gecekondu ile ilgili birkaç ikincil konuya değinmekle yetindikleri,
bazı konulardaysa gecekondu sınırını aşan konulara da yer verdikleri görülmektedir. Özellikle 1945–1960
yılları arasında ve son senelerde parlamentoda ve yerel yönetim birimlerinin organlarında görev almış
politikacılar gecekondu olgusu karşısında özendirici bir tutum içine girmişlerdir. Bu tutum politikacıların,
hazineye, belediyelere ve öteki kamu kuruluşlarına ait arsalar üzerinde yapılmış bulunan gecekonduların olupbitti saymalarında ve onlara tapu vererek meşrulaştırmalarında tam anlamını bulmuştur (Kaya, 1989).
775 Sayılı Gecekondu Kanunu uygulaması için Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilen hak, yetki ve
görevlerin ilgili belediyelere devredilmesi hakkında 3414 ve 3811 Sayılı Kanunlarla belirlenen süre
09.09.2000 tarihinde sona ermiştir.
Ancak; 02.12.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29.11.2000 tarih 4608 Sayılı
3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bakanlığın yetkileri 09.09.2009 tarihine kadar
uzatılmış bulunmaktadır. Ayrıca Fonların Tasfiyesine ilişkin 23.05.2000 tarih, 4568 Sayılı Kanun ile
Bakanlığa ait 2 No’lu Gecekondu Fonu tasfiye edilerek; fonun bütün mal varlığı, nakit imkânları, hakları ve
vecibeleri, alacakları ve borçları, gelirleri ile görevleri Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına gerekli
bütün alt başlıklar oluşturularak devredilmiştir. (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2001)
2.2. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlemler
Türkiye’de mevcut yapı stokunun durumu, can ve mal güvenliği açısından büyük bir sorun olarak
karşımızda durmaktadır. Yakın geçmişte yaşamış olduğumuz depremler ve zaman zaman karşılaştığımız diğer
doğal olayların acı sonuçları bu savımızın temel gerekçesini oluşturmaktadır. 1950 sonrası dönemde
Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme süreci, özellikle büyük kentlerimizde bulunan yapıların
%60’ının imar yasası dışında tamamen kaçak olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur.1980’li yıllara kadar
büyük kentlerde daha çok barınma amaçlı fakat yasadışı olarak yapılan gecekondular, 1980 sonrası dönemde
daha çok rant odaklı olarak üretilmiştir. Bu döneme kadar özel mülk sahibine, yapsatçıya, küçük girişimci ve
gecekondu sahiplerine bırakılan kentsel rantlara daha sonrası dönemde sermaye sahipleri ve arsa mafyası da
talip olmuştur. Bu dönemde kaçak yapılaşma nitelik değiştirmiş, tek katlı gecekondu yapıları çok katlı yapılara
dönüşmüştür (TMMOB, 2011).
2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlemler ile ilgili
düzenlemenin amaç ve kapsamı, yasanın 1. ve 2. maddesinde şu şekilde verilmiştir (2981/1 ve 2. maddeler):
“Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün
yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme,
uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir,
Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki bütün
yapıları kapsar;
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar,
b) 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler gereğince çıkarılan
yönetmeliğin 103 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar,
c) (b) bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar.”
2.3. 3194 Sayılı İmar Kanununu
Yapısı ve içeriği planlama kanunlarında tanımlanan imar planları Türkiye’deki sistemde temel
planlama kontrol araçlarıdır. 1985 yılında yayınlanan 3194 sayılı İmar Kanunu bu yasaların tam merkezinde
bulunmaktadır. Yapılaşmış çevrenin oluşturulmasıyla doğrudan ilgili olan en temel kanundur. Planlamayla
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ilgili ana kurallar kanunun başlangıcında belirlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 6. maddesi planlama
sisteminde iki tür plan tanımlar: bölge planları ve imar planları. Bölge planları gerektiğinde Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) tarafından sosyo-ekonomik eğilimleri, yerleşimlerin imar potansiyellerini, sektörlerin
hedeflerini ve bölgesel altyapının dağılımını belirlemek için hazırlanır. Kanunun 5. maddesine göre, imar
planları bölgesel planlarla uyum içinde yerleşimler ve konut, sanayi, turizm ve ulaşım gibi genel arazi
kullanımı konusundaki kararları belirlemek üzere hazırlanırlar. Bununla birlikte, bunların kapsamları ve
hazırlama ve uygulama için gerekli olan idari örgütlenme hakkında herhangi bir tanım yapılmamıştır. İmar
Kanunu kentsel formun kontrolü hakkında spesifik kurallar içermez bu özel konular için 44. maddeyle bu işi
yönetmeliklere devreder. Kentsel mekanın tasarımı açısından bunların en önemlileri Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelik ve Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik’tir (18. Madde yönetmeliği).
Planların hazırlanması ve uygulanmasına dair kurallar, 1985’te kabul edilen ve 1999 ve 2005’te değiştirilen
“Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikle belirlenmiştir. 1999’da yapılan değişiklikte plan tadilatlarının
uygun olup olmadığı hakkında plan müellifinin görüşü alınması yönünde bir düzenleme getirilmiş olmasına
rağmen, plancıların bu yasal düzenlemeyi haksız kazançlar için kullandıkları iddiaları ve spekülasyonlar
yüzünden bu hüküm 2005 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Öte yandan İmar Kanunu’nda plan tadilatları
hakkında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır bu da beraberinde keyfi uygulamaları ve rantı
tetiklemektedir. Yerel yönetimler kolaylıkla plan bütünlüğünü dikkate almaksızın imar haklarını
değiştirebilmektedir. Ayrıca imar planlarının hazırlanmasını düzenleyen “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmelik” te sosyal ve teknik standartların yetersiz ve eksik olması da etik problemlere yol açabilmektedir.
Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir sosyal ve teknik donatı alanının kaldırılması ancak aynı bölgede
eşdeğer başka bir alanın ayrılması halinde mümkün kılınmıştır. Ancak, “aynı bölge” denilen alanın sınırları
ve standartları net olarak ortaya konulmamıştır. Bu nedenle, bu yasal düzenlemeler yardımıyla değerli kamusal
araziler spekülatif nedenlerle özel kullanımlara dönüşebilmektedir (Kılınç vd., 2009).
2.4. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
“Toplu Konut Yasası” ilk olarak 1984’te yürürlüğe girmiş ve birkaç kere değişimlere uğramıştır.
(1990, 2001, ve 2003). Son değişiklikler 2004 yılında “Toplu Konut İdaresinin Yetki ve Sorumluluklarında
Değişiklik” ile gecekondu alanlarının ıslahı çabalarıyla paralel olarak yapılmıştır (Kanun No: 5162).
Başlangıçta, bu kanunun temel amaçları uygun konut ve konut kredisi sağlamak ve aynı zamanda konut
endüstrisinde müteahhitler için düzenlemelerin yapılması ve yapı tekniklerinin geliştirilmesi idi. 2004’te
yapılan son değişikliklerle birlikte, Toplu Konut İdaresi “dönüşüm alanları” içerisinde, ilgili belediyeler ya da
özel idareler tarafından 3 ay içerisinde onaylanmak üzere, herhangi bir ölçekte plan ve projelerin
hazırlanmasıyla yetkilendirilmiştir. Aksi takdirde, Toplu Konut İdaresi planı 3 ayda uygulama yetkisine
sahiptir. Toplu Konut İdaresi genellikle kamulaştırma maliyeti nedeniyle projelerini kentsel alanlar içindeki
hazine arazileri üzerinde gerçekleştirmektedirler. Halbuki bu alanları kamu yararı için ortak kullanımlara
ayrılmaları gerekmektedir. Bu yolla, kentlerde kamusal kullanıma konu olması gereken alanlar son derece
sınırlı sayıda insanların yerleşim alanlarına dönüşmüş olmaktadırlar (Kılınç vd., 2009).
2.5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Türkiye’de 3030 sayılı ilk “Büyükşehir Belediyeleri Kanunu” 1984 yılında kabul edilmiştir. Bu
kanunun 5216 sayılı son şekli de büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluklarında bir dizi değişiklikle
birlikte 2004 yılında onaylanmıştır. Bu Kanun’un yürürlüğe girmesiyle, büyükşehir belediyeleri, esas
itibariyle fiziksel olmaktan çok sosyo-ekonomik bir plan olan ”stratejik planları” hazırlamakla yükümlü
kılınmışlardır. Bu yasa ile büyükşehir yönetimine verilen diğer yetkiler, 1/50.000 – 1/25.000 ölçekleri arasında
çevre düzeni planlarının ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanmasıdır. Büyükşehir Belediyeleri
ilçe belediyeleri tarafından 1/1000 ölçekte hazırlanan “uygulama imar planlarını” onaylama yetkisine de
sahiptirler. Ayrıca büyükşehir belediyeleri kültür ve tabiat varlıklarının ve tarihi değerlerin koruma, bakım ve
restorasyonu konusunda da görevlidirler. Planlama ve kentsel gelişme büyük kentlerde genellikle birtakım
olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, son kanunla büyükşehir belediyesinin alanının
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yeniden tanımlanması alt-belediyelerin ayrıcalıklı konumunu yok etmiş ve belediye ve ilçe-belediyelerin
kontrol ve yönetimini tek bir elde toplamıştır. Yukarıdaki cümlelerden anlaşıldığı üzere, bu yasa ile hem
büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluk alanları genişletilmiş ve hem de kentsel üst ölçek planları
hazırlama yetkisi verilmiştir. Bu yasa ile büyükşehir belediyeleri aynı zamanda kendi yetki alanları içinde
sermaye şirketleri kurabilme şansına sahip olmuşlardır (madde 26). Ayrıca belediyenin masraflarını
karşılamak üzere bağış kabul edebilme hakkı da bulunmaktadır. (Kılınç vd., 2009; madde 18).
12 Kasım 2012 tarihinde 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM’de kabul
edilmiştir. 14 Mart 2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, bu Kanunun başlığında yer alan “on
üç” ibaresi “on dört” olarak, “yirmi altı” ibaresi “yirmi yedi” olarak değiştirilmiş ve Ordu ili de büyükşehir
olmuştur. Bu kanun ile büyükşehir belediye sayısı 30’a çıkarılmıştır. Bu kanun ile yapılan değişiklikler ilk
mahalli seçimlerde 30 Mart 2014 yürürlüğe girmiştir. 6360 sayılı Büyükşehir Kanunun ile şehirlerin idari ve
siyasi yapısı değişiklikler yapmış, yeni büyükşehir, ilçeler kurulmuş ve birçok köy mahalle statüsüne
dönüştürülmüştür (Açıkgöz, 2015). 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu deprem hakkında özel hüküm
içermemektedir yeni büyükşehirlerin yapısı hakkında özel hüküm içermektedir. Belediyelerin görev ve
hizmetleri bakımından önceki büyükşehir kanununun hükümleri geçerlidir (Açıkgöz, 2015).
2.6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
Belediyeler Kanunu 2004’te iki kere değiştirilerek (5216 ve 5272 sayılı kanunlar), son şeklini 2005’te
alabilmiştir (Kanun No: 5393). Büyükşehir belediyelerinden başka, metropoliten kentlerdeki ilçe belediyeleri
kendi sınırları içinde plan hazırlamakla yükümlüdürler. Plan hazırlama görevinin yansıra tarihi, doğal ve
kültürel varlıkların korunmasından da sorumludurlar. Arazi geliştirme ve konut sağlamada da belediyeler
yetkilidir. Altyapı için arazi geliştirme amacıyla ya da konut tedariki amacıyla (üretim, satma ve kiralama)
zorunlu satın alma uygulayabilir; ve şirket kurup sermaye ödünç alabilir; hisse ve mevduat çıkarabilirler. Bu
yasa ile belediyeler aynı zamanda kendi yetki alanları içinde sermaye şirketleri kurabilme şansına sahip
olmuşlardır (madde 70). Ayrıca belediyenin masraflarını karşılamak üzere bağış kabul edebilme hakkı da
bulunmaktadır. (madde 15). Yukarıda ifade edilenlerin ötesinde, Belediyeler Kanununda yapılan son
değişikliklerin ve eklemelerin en önemlisi 50.000 ve üzerinde nüfusa sahip olan belediyeler, mevcut kentsel
durumda yıpranmış alanları belirleme ve bu alanları “kentsel ıslah ve imar projeleri” için ve aynı zamanda
afet riskini azaltmak amacıyla kullanma yetkisine sahip olmalarıdır. Bu projeler, şehrin özellik arz eden eski
ve tarihi bölgelerinin rehabilitasyonu ve yeniden imarı amacıyla veya özellikle yüksek deprem riskine sahip
alanlarda hazırlanabilmektedir. Ne yazık ki, uygulamada, genellikle belediyeler kendilerine verilen kentsel
dönüşüm, rehabilitasyon ve yeniden geliştirme projeleri hazırlama yetkisini arazi rantı sağlama yönünde
kullanmaktadırlar. Yapılaşma haklarının artırılmasıyla arazi üzerinden elde edilen kârlar belirli çıkar
gruplarına transfer edilmektedir. Ayrıca, karşılıksız bağış kabul etme yetkisi yasadışı taleplere ve buna bağlı
olarak yerel yönetimlerde yolsuzluklara yol açabilmektedir. Bu Yasanın uygulanması sonucu ortaya çıkan
diğer bir etik sorun da 5. maddeden kaynaklanmaktadır. Bu madde, yeni kurulan belediyelerin sınırlarının
tespiti ile ilgili kuralları düzenlemektedir. Bu madde hükmüne göre; eskiden beri belediyeye ait sayılan tarla,
bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye
sınırı içine alınabilmektedir. Diğer bir deyişle, bu alanlar kentsel kullanıma konu olmaktadırlar. Bu madde
hükümlerine dayanarak belediyeler çevre etiği ve sürdürülebilirlik kavramlarını dikkate almaksızın kolaylıkla
kentsel gelişme alanlarını söz konusu doğal alanlar üzerine doğru genişletebilmektedirler (Kılınç vd., 2009).
2.7. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
1999 depremlerinin ortaya çıkardığı can ve mal kayıpları, yeni ve etkili bir yapı denetim sisteminin
kurulmasını da zorunlu kılmıştır. Bu amaçla çıkarılan ve yürürlüğe konulan 595 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin yürürlüğü kısa bir süre sonra durdurulmuştur. Öte yandan, Mühendis ve mimarlarda belli bir
mesleki yeterlilik aramak üzere çıkarılan ve bu yeterliliğin meslek odaları tarafından belgelendirilmesini
sağlayacak olan 601 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de ne yazık ki yürürlükten kaldırılmıştır. 2001 yılının
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Haziran ayında çıkarılan 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre
çok daha zayıf içerikli bir yasa olarak 19 pilot ilde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. “Bu kanunun amacı;
can ve mal güvenliğini sağlamak üzere, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun
kaliteli yapı üretilmesi için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektedir.” Kanun, 3194 sayılı İmar Kanununun 26.ncı maddesinde belirtilen kamu yapı ve tesisleri
ile 27.nci maddede belirtilen ruhsata tabi olmayan yapıların dışında kalan belediye ve mücavir olan sınırları
içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsamaktadır. Ayrıca, bodrum kat hariç tek
parselde bulunan ve 200 m²’yi geçmeyen iki katlı müstakil yapılar da 4708 sayılı yasa kapsamı dışında
bırakılmıştır. 4708 sayılı Kanuna göre, 12 yılını dolduran mühendis ve mimarlar Bayındırlık ve İskân
Bakanlığına başvurarak “denetçi” belgesi almaktadırlar. Bakanlık, kendisine sunulmuş olan dosya üzerinden
gerekli incelemeyi yapmakta, mesleki yeterlilik ve mesleki etik konusunda herhangi bir belge istememektedir.
12 yıl herhangi bir kuruluşta dosya incelemesi yapan bir mühendis veya mimar, “proje denetçi belgesi”
alabilmektedir. Bu belgelerin süresi beş yıldır (TMMOB, 2011).
Yapı büyüklüğü ne olursa olsun her türlü projenin kurum tarafından belli şartlar konmamışsa yeterliliği
kesin olmayan bir mimar tarafından projelendirmesi bugün teorik olarak mümkündür. Bu tür açık noktalar
bırakmamak üzere projecinin niteliklerinin de yönetmelikler içerisinde tanımlanması gerekmektedir. Yine
yapı büyüklüğü ne olursa olsun projelerin denetiminin ruhsat safhasında sadece belediye tarafından yapılması
eksik bir uygulama olmaktadır. Belediyelerde büyük ölçekli proje kontrolünü gerçekleştirebilecek yeterli
uzman kadronun olmayışı bu projelerde denetimin eksik kalmasına ve tam anlamıyla düzgün yapılamasına
neden olmaktadır (Çetiner, 2005).
2.8. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun:
Bu yasa, eski tarihi çevreyi yeniden canlandırmak için düşünülmüş ve 2005 yılında kabul edilmiştir.
Amacı büyükşehir belediyesinin, belediyelerin ya da il özel idaresinin sınırları içinde kalan yıpranmış eski
kentsel alanların yeniden kullanımını ve korunmasını sağlamak için buralara gerekli konut ve ticaret, sosyal,
kültürel ve turizm aktivitelerini bölgenin gelişimiyle uyum içinde sağlayarak yenilemektir. Kanun tarafından
ilgili otoriteye verilen en önemli sorumluluklardan biri amaçlanan ıslah projelerinde yerel sakinlerin aktif
katılımını sağlamak ve onları bilgilendirmek için yerel toplantıların organizasyonudur. Kanun her ne kadar
gerekli yasal otoriteyi ve altyapıyı sağlamış gibi görünse de bununla birlikte, hem yasaların uygulanmasında
ve hem de mantığında çelişkili birçok bölüm vardır. Birincisi, tarihi koruma alanları yoluyla kentsel dönüşüm
alanlarının sınırlandırılmasıyla ilişkilidir. Böylesi bir sınırlama, “dönüşüm alanları”nı belirlemede çelişkilere
yol açmakta ve hiçbir tarihi değeri olmayan eskimiş alanlar için projeler geliştirmeye neden olmaktadır.
Yasanın problem alanlarına yaklaşım tarzında da başka bir çelişki gözlenmektedir. Yasadaki ifadeler, sosyal
ve ekonomik boyutları da içeren kapsamlı ve bütünleşmiş bir politika faaliyetine değil fakat daha çok imar ve
mülkiyet hakları üzerine kurulu bir fiziksel yenilemeye atıf yapmaktadır. Bu kanun vasıtasıyla, özellikle belli
alanlara öncelik vererek projeleri, kamulaştırma sürecini ve bürokratik meseleleri hızlandırmak
amaçlanmaktadır. Bu özel alanlardan birisi Süleymaniye Bölgesidir (Kılınç vd., 2009).
“Süleymaniye Kentsel Canlandırma Alanı” Bakanlar Kurulu’nun 5366 sayılı yasa çerçevesinde 2006
yılında aldığı bir kararla tahsis edilmiştir. Bununla birlikte, bu proje mevcut tarihi evlerin ulusal ve uluslararası
teşkilatlar tarafından korunmasından çok arazi geliştirme ve yeni yapılaşmalara öncelik veren spekülatif bir
proje olduğu iddiasıyla eleştirilmektedir (UNESCO Kurul Raporu, 2008).
2.9. İmar Afları
Ülkemizin kanayan yarası İmar afları, imar uygulamalarının her zaman ayrılmaz bir parçası olmuştur.
1950 sonrası dönemde, imarla ilgili yasaların yok sayılması kaçak yapılaşmanın artmasının önemli bir nedeni
olmuştur. Bu tür kaçak olarak yapılan yapılara yasallık sağlamak için “imar affı” kavramı gündeme
getirilmiştir. Yasalara aykırı olarak üretilen yapıların “imar aflarıyla” bağışlanması ile kaçak
yapıların/yapılaşmanın yasallaşması sağlanmıştır. İmar afları, kentte oluşan rantların haksız bir şekilde
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birilerine transfer edilmesine, aynı zamanda yasadışı ve hukuksuz bir yapı kültürünün ortaya çıkmasına önemli
ölçüde katkı sağlamıştır. Getirilen imar afları, kentsel alanlarda imarlı ve imarsız, yapılaşma sürecinde de
ruhsatlı ve ruhsatsız olmak üzere denetimsiz, mühendislik hizmeti almayan, niteliksiz bir yapı stokunun
ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1985 yılında, 3194 sayılı imar yasası çıkarılmış, bir yıl sonra çıkarılan 2981
sayılı “imar affı” yasasıyla da ıslah imar planları kapsamındaki uygulamalar yoğun olarak yaşama geçirilmiş
ve kentlerin biçimlenmesinde etkin olmuştur. Yine 1986–1988 yılları arasında 3290, 3366 ve 3414 sayılı
yasalarla af kapsamı genişletilerek, bu tür yapıların aynı zamanda alt yapı hizmetlerinden yararlanmasına da
kolaylıklar getirilmiştir (TMMOB, 2011).
SONUÇ
Çalışmamızın genelinden de anlaşılacağı üzere Türkiye’de gerek deprem öncesi gerek se deprem
sonrası tedbirler konusunda hayata geçirilen yasal düzenlemeler, deprem gerçeği karşısında yetersiz olarak
görülebilir. Burada aksaklığın nedenini sadece yasal düzenlemede değil, aynı zamanda yasa koyucunun
siyasal kaygılarından kaynaklı nedenlere de bağlamak mümkündür.
Yakın tarihimizin en büyük doğal afet sınavlarından olan 17 Ağustos depremi sonrası bedelli askerlik
konusu gündeme gelmiş ve aynı zamanda Doğal Afetler Zorunlu Sigortası (DASK) ile birlikte, iletişime, özel
tüketime ve bunun gibi pek çok kaleme doğal afetler vergisi eklenmiştir. Halen alınmaya devam edilen bu
vergiler amacına uygun olarak harcanmalıdır. Yaşanan afetlerde mühendis ve müteahhitlere verilen cezalar
yetersiz olmakla beraber bu cezaların afet yaşanmadan ön alıcı tedbirlerle ve sağlam bir denetim mekanizması
ile güçlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ağır kayıpları olan bir felaketten sonra verilen cezalar pek de
anlamlı olmayacaktır. Burada amaç günah keçisi aramak olmamalıdır. Yerel yönetimler ve kamu çalışanları
da bu nokta da aynı derecede sorumlu olmalı görev ve sorumluluklarını layıki ile yerine getirip getirmedikleri
farklı metotlarla denetlenmelidir.
Ülkemizde deprem ile ilgili yasal düzenlemeler incelendiğinde, en önemli eksikliklerden birisinin
liyakat konusunda olduğu görülmektedir. Ehil olmayan kişilerin kolaylıkla ruhsat alarak yapılar oluşturması,
yetersiz ve kontrolsüz denetimler neticesinde yapılan yapılarda ciddi yaşam kayıpları verilmekte, bir o kadar
da maddi zarara uğranmaktadır. Bu nokta da Mühendislik eğitimi alan bireylerin etik kurallar konusunda da
yeterli vicdani olgunluğa ulaştırılması Üniversitelerde müfredata konulacak derslerle sağlanmalıdır. En güçlü
Denetim mekanizması kişinin kendi vicdanı ile yapacağı denge mekanizmasıdır. Unutulmamalıdır ki çıkarılan
bütün kanunların uygulayıcıları da insanların bizzat kendileridir.
Kanun koyucu deprem gibi öngörülemeyen afetlerde
stratejik açık, bütçe açığı, performans
açığı ve en önemlisi olabilecek
güven açığı konusunda gerekli otokontrol sistemini oluşturmalı bu
konuda taviz vermez olduğunu bütün sisteme hissettirmelidir.
Her ne kadar Kamu Temel Yasa Tasarısı ekonomik verileri ön plana çıkarsa da, vurgu yaptığı
denetlenebilirlik ve şeffaflık konuları aynı zamanda deprem ile ilgili konuda da geçerlidir. 5018 sayılı Kanun,
asıl olarak hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığı geliştirme amacına yönelik olarak stratejik plan, performans
ölçümü, iç ve dış denetim gibi kamu yönetimi ilkeleri üzerine inşa edilmeye çalışılmıştır. 5018 sayılı
Kanun’un 1. maddesinde, Kanun’un amaçlarından birinin hesap verebilirliği sağlamak olduğu belirtildikten
sonra 8 inci maddede hesap verme sorumluluğu düzenlenmiştir. Madde ile; her türlü kamu kaynağının elde
edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka
uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye
kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek
zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Son süreçte olası İstanbul depremi gibi sonucu ağır olabilecek
depremler öncesi gerek hükümetin gerek se ilgili bakanlıların özellikle kentsel dönüşümü hızlandırma
çalışmaları da takdir edilmesi gereken bir durumdur. Geçmişten kaynaklı ihmallerin neticesinde sağlıklı
yapıların azlığı son süreçte hızlandırılan bu çalışmalar
gerekli önlemlerin alınmasında yeterli
görülmemektedir. Türkiye’de deprem gerçeği ve yasal düzenlemeler ülkenin en az terörle mücadelesi kadar
önem arz etmekle beraber birincil öncelikli konularından biri olmalıdır.
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