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I 
  

ÖN SÖZ 

2019 yılı sonlarında tüm dünyada görülen Covid-19 salgını bir kez daha 

bilimin ve bilgi paylaşımının önemini ortaya koymuştur. Salgın her ne 

kadar doğrudan tıp dünyasının ilgi alanına giriyorsa da salgının yarattığı 

sosyo-ekonomik etkiler de sosyal bilimlerin alanına girmektedir. Toplumu 

bu süreçte etkileyen ekonomik, siyasi, psikolojik vb. gelişmelerin sosyal 

bilimcilerce araştırılması önem arz etmektedir. Söz konusu gelişmelerin 

araştırılması kadar elde edilen bilgilerin paylaşılması da bir o kadar 

önemlidir. Bu kitap sosyal bilimler alanında güncel akademik çalışmaları 

konu edinmiştir. Covid-19 gibi toplumu doğrudan ilgilendiren gelişmeleri 

ele ala yazılar kitabın içeriğini oluşturmuştur. 

Kitapta yayınlanan yazılar hakem ve editoryal süreçten geçirilmiş ve 

ondan sonra yayınlanmıştır. Bu süreçte gerek yazılarıyla ve gerek se de 

hakem olarak katkıda bulunan meslektaşlarımıza teşekkür eder, kitabın 

hayırlı olmasını dileriz. 
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YENİ ASUR KRALİÇE AYNALARI 

İsmail Coşkun* 

1-Giriş 

Günümüzde cilalı sırlı cam olarak bilinen ayna, ışığı yansıtan, 

varlıkların görüntüsünü veren nesnelere verilen isimdir. Bu anlamda ilk 

insanlar doğada ışığı yansıtan her nesneyi ayna olarak kullanmışlardır. 

Bunların içindeki en erken ayna olabilecek nesne durgun veya donmuş su 

birikintisi, parlak taşlar olmalıdır. 

Ayna olabilecek arkeolojik ilk bulgular Çatalhöyük mezarlarından 

gelmektedir (Mellaart, 1963: 99). MÖ 6000 yıllarına tarihlenen 

obsidyenden yüksek işçilikle yapılmış yuvarlak formlu bu aynalar sadece 

kadın mezarlarından çıkmıştır. Anadolu’da zengin obsidyen kaynaklarının 

olması, bu materyalden ilk ayna kalıntılarının burada çıkmasında da etkili 

olmuştur. Tutan kişinin ellerinin kesilmemesi amacı ile obsidyen aynaların 

kenarlarındaki keskinlik alınmış, avuca sığabilecek boyutta küçültülerek 

rahatlıkla kullanılmıştır. Olasılıkla, obsidyenlerin yanı sıra, bu 

dönemlerden itibaren kapların içerisine konulan sular da uygun ışıkta 

yansıyarak ayna görevi görmüştür. Obsidyen dışında ayna yapımında 

kullanılmış olması muhtemel bir diğer malzeme, selanit levhalardır. Bu taş 

levhalar, Mısır’da MÖ 4500’lü yıllara tarihlenen El Bedari’de bulunmuştur 

(Enoch, 2006: 776; Pendergrast, 2009: 13). 

Aynaların kullanımı, MÖ 4.binlerde de devam etmiştir. Bu tarihlerde, 

Güney Mezopotamya'daki Dicle-Fırat Vadisi'nde küçük bakırdan üretilmiş 

disk biçimli aynalar ele geçmiştir. Bu bakır disklerden bazıları Uruk 

yakınlarında bulunan Tello’da MÖ 3200 yıllarına tarihlendirilen 

tabakalarda ortaya çıkarılmıştır (Genouillac, 1934: 48). İran’da da aynı 

yıllarda ayna olarak kullanılan bakır diskler bulunmuştur (Pendergrast, 

2009: 13). 

Cemdet Nasr Dönemi’nde Kiş’de MÖ 3000 yıllarına tarihlenen 

mezarlarda çeşitli bakır aynalar bulunmuştur (Watelin & Langdon, 1934: 

28, 29). Bu mezarlarda kolyelerin ve havanellerinin olması ancak silahların 

bulunmaması, mezarların kadınlara ait olabileceğini göstermektedir 

(Albenda, 1985: 2). Ayrıca Cemdet Nasr Dönemi, çağdaş merkezlerinden 

olan İran Sialk’da bazı yetişkin kadın mezarlarında bakır aynalar ele 

                                                             
* (Dr. Öğr. Üyesi), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

e-mail: ismailcoskun@yyu.edu.tr 
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geçmiştir. Bu aynaların, üzerlerinde kumaş izleri bulunmakta ve çapları 12 

ile 16 cm arasında değişmektedir (Ghirshman, 1939: 59, 60). 

MÖ 3. binden itibaren bronz ayna kullanımı artmıştır. Er Hanedanlar 

Dönemi’ne tarihlenen (yaklaşık MÖ 2900) Ur Ziguratı’nın terasında ayna 

olabilecek 13,5 cm bakır disk bulunmuştur (C. Woolley, 1955: 187). 

Oldukça ince yapılmış bakır diskin kenarlarında ahşap izler olması, duvara 

asılarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir (Albenda, 1985: 2). Mısır 

Eski Krallık Dönemi’nde (yaklaşık MÖ 2700-2200), bakır diskler yuvarlak 

veya eliptiktir. Disklerin sap kısımları papirüs ve ahşaptan üretilmiştir.  

Aynaların bazılarının üzerine sahiplerinin adları ve unvanları kazınmıştır 

(Lilyquist, 1979: 52). Ayrıca Yine Ur kentinde Akad Dönemi’ne ait 

mezarlarda (yaklaşık MÖ 2300) bakır ayna bulunmuştur (C. Woolley, 

1955: 507).  

MÖ 3.binden itibaren Mısır’da görsel sanat eserlerinde artık ayna 

figürleri de görülmeye başlar (Enoch, 2006: fig. 3). Mezopotamya’da ise 

Eski Akad (MÖ 2350-2150) ve III. Ur Hanedanlık Dönemi (MÖ 2100-

2000) yazılı metinlerinde bakır, bronz, gümüş ve altından yapılmış 

aynalardan bahsedilmektedir (Limet, 1960; Nemet-Nejat, 1993). 

MÖ 2.bin ve sonrasında, Mezopotamya, Suriye ve Levant bölgelerinde 

bronz aynalar birçok mezarda görülmektedir. Bu dönemlerde oldukça 

zenginleşen devletlerde ayna kullanımı da çeşitlenmiştir. Örneğin, Eski 

Babil Dönemi’ne ait çeyiz metinlerinde ayna, kadına ait eşyalar arasında 

yer almaktadır (YOS 8 98:25. 54). Mısır Orta Krallık (yaklaşık MÖ 2000-

1600) Dönemi’nde disk biçimli aynalar genellikle bakır ve bronzdan 

üretilmiş olmasına rağmen gümüş, altın ve electrum’dan üretilen örnekler 

de bulunmuştur (Lilyquist, 1979: 30, 31; Moorey, 1985: 1-5). Mısırda 

bulunan bazı bronz aynaların sapları “T” biçimli tutamağa sahip ve 

yumurtaya benzeyen bir şekil olan ankh sembolünü anımsatacak biçiminde 

üretilmiştir. (Lilyquist, Hoch, & Peden, 2003: 149-151; Pendergrast, 2009: 

5). Aynaların, günlük kullanım dışında sembolik anlamları da 

bulunmaktadır. Örneğin, Mısır aynaları günlük kullanımı dışında aşk, 

doğurganlık, güzellik ve dans tanrıçası olan Hathor ile 

ilişkilendirilmişlerdir. Hathor, genellikle inek başı biçiminde bir başlık ve 

boynuzları arasında güneş ve ayna diski ile betimlenmiştir (Pendergrast, 

2009: 4).  

El Amarna’da bulunan bir mektupta, Mitanni Kralı Tuşrattas’ın (MÖ 

14.yy) Firavuna (muhtemelen Amenophis IV) hediye ettiği gümüş bir 

aynadan bahsedilmektedir (Nemet-Nejat, 1993: 164). Kulpu kadın heykeli 

şeklinde gümüşten ve bir kısmına altın eklenmiş olan ayna mektupta 

ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır (EA 25 co1. ii 5659).  

Boğazköy Hitit Devleti (MÖ 1650-1200) ritüel metinlerinde iğ ve ayna 

kadınlarla ilişkili metinlerde geçmektedir (Goetze, 1969: 349-354). Hitit 
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sanatında da aynaların varlığı bilinmektedir. Bir Alacahöyük ortostatı 

üzerinde (yaklaşık MÖ 13. yy) Tanrıça Kubaba, bir elinde ayna diğer 

elinde kadeh tutar şekilde resmedilmiştir (Bossert, 1942: plt. 516). 

Bu çalışmada Yakındoğu’ya hem askeri ve siyasi hem de sanatsal 

başarısı ile damga vurmuş olan Yeni Asur İmparatorluğu’nun, kraliçe 

aynaları incelenecektir. 

2-Yeni Asur Dönemi Kraliçe Aynaları  

Yeni Asur kraliçeleri ve kadınları hakkında sayılı çivi yazılı belge 

bulunmaktadır (Coşkun, 2019: 122-132). Bu metinlerden de kadınlarla 

ilgili sınırlı bilgi edinilmektedir. Bu belgelerde, Asur kraliçeleri için 

Sümerce MÍ.É.GAL logogramı kullanılmıştır. Asurca karşılığı da  “issi 

ekalli”’dir. Kelimelerin tam olarak anlamı “Sarayın Kadını-Hanımı”’dır 

(Kertai, 2013: 109; Melville, 2004: 38). Kraliçe için kullanılan bir başka 

kelime de “Šarratum”’dur. Ancak, Asurlular bu terimi kendi kraliçeleri 

için değil, tanrıçalar ve yabancı toprakların kraliçeleri için kullanmışlardır 

(Melville, 2004: 43; Svärd, 2012: 90).  

Yazılı metinlerden kadınların ticaret yaptığı, borç alıp verdiği, mal ve 

emlak edindiği, köle alabildiği bilinmektedir (Teppo, 2007: 7, 8). Sarayda 

yaşayan kraliyet mensubu kadınlara ait yazılı belgeler saray dışında 

yaşayan kadınlara nazaran daha fazladır (Coşkun, 2019: 122-132). Sarayda 

yaşayan bu kraliyet mensubu kadınlar başta kralların annesi, eşleri ve 

kızlarından oluşmaktadır. Bu kadınların Asur Krallığı içerisinde özel 

konumları bulunmaktadır (Coşkun, 2019: 122-132). 

Yeni Asur Dönemi kraliçelerine ait aynalarının tümü mezarlardan ele 

geçmiştir. Asur krallarının eşlerine ait olan mezarlar Kalhu (Nimrud) 

Kuzeybatı Sarayı’nda bulunmaktadır. Mezar içlerinde ve çevresinde 

kadınlara ait çok sayıda altın, gümüş, tunç gibi madenlerden üretilmiş 

eserlere rastlanmıştır (Coşkun, 2019: 122-132; Hussein et al., 2016; 

Melville, 2004: 43-45). Mezar içerisinde ayna bulunan kadınların çoğu 

Asur krallarının eşleri veya saray mensubu soylu kadınlardır. Bu kraliçe 

mezarları kazı hafirleri tarafından Mezar I, II, II, IV olarak 

numaralandırılmıştır. 

Mezar Odası I’de kadın iskeletinin sağ eli yakınında bronz bir ayna, çok 

sayıda değerli hediyelerle birlikte ele geçmiştir. Aynanın sap kısmında 

ahşap tutamak olabilecek kalıntılar görülebilmektedir. Cilalı yüzeye sahip 

olan ayna, 16 cm çapındadır (Şekil 1) (Hussein et al., 2016: 9). 
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Mezar odası II’de bulunan lahit içerisinde çok sayıda ayna ele 

geçmiştir. Lahitin kuzeydoğusunda bulunan bronz bir aynanın palmiye 

ağacı şeklinde bir sapı vardır (Şekil 2) (Damerji & Kamil, 1999: figs. 

21:22, 22:21; Hussein, 2011: 33; Hussein & Suleiman, 2000: 245). Fildişi 

sap, siyah, kahverengi akik parçalarla kakmalar yapılarak ince işçilik ile 

Şekil 1: Bronz Ayna (Hussein 2011: p.31) 

Şekil 2: Bronz Ayna (Damerji, 1999: fig .22. 2, 22.1). 
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işlenmiştir. Sapın alt ve orta kısmı altın kaplamadır. Ayrıca üst kısımda 

bulunan palmet şeklinin etrafı altın ile sınırlandırılmıştır.  

Aynı mezar içerisinde elektrondan iyi korunmuş başka bir ayna daha 

bulunmuştur (Şekil 3) (Al-Rawi, 2008: p. 138, text 124; Hussein, 2011: 38; 

Hussein et al., 2016: 16; Hussein & Suleiman, 2000: 216; Kamil, 1999: 16, 

17). Sap kısmı ile aynanın birleşim yerinde papirüs motifi bulunmaktadır. 

Bu saplara benzer papirüs bitkisini andıran motifler Mısır’da da 

görülmektedir. Sapın alt kısmı geriye doğru kıvrımlı olup koç başı ile son 

bulmaktadır. Sapın orta kısmında II. Sargon’un (MÖ 722-705) eşi olan 

Kraliçe Atalia’nın adı akrep figürünün hemen yanında yazılıdır (Al-Rawi, 

2008: 138, text 124). Lahitin batı ucunda tahrip olmuş başka bir bronz ayna 

daha bulunmaktadır (Şekil 4) (Hussein et al., 2016: 16, 17). Kraliçe 

Atalia’nın lahti, birçok kraliçe ile aynı mezar içerisinde yer almaktadır. Bu 

uygulama Kalhu Sarayı’nda çok fazla karşılaşılan bir durumdur (Coşkun, 

2019: 123, 124). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Elektron Ayna (Hussein 

2000, p. 216). 

 

 

Şekil 3: Bronz Ayna (Hussein et al., 2016: 

pl. 43d). 
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Mezar IV’de ele geçirilen bronz aynanın yanında Tanrıça İştar figürlü 

iki mühür görülmektedir (Şekil 5) (Hussein, 2011: 34; Hussein et al., 2016: 

pl. 179d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalhu Sarayı’nın 69 numaralı odasında seramik mezar içerisinde 

değerli birçok eşya ile birlikte bronz bir ayna ortaya çıkarılmıştır (Şekil 6). 

Mezarın hemen yanında ayrıca bir çocuk mezarı daha bulunmaktadır 

(Hussein et al., 2016: 47, plt. 183b). 

Şekil 5: Bronz Ayna,( Hussein 2011, p. 34). 
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Sarayın birçok gömüsünün birlikte yer aldığı dördüncü mezar 

çukurunda, değerli eşyalar ile birlikte tahrip olmuş bronz bir ayna yer 

almaktadır (Şekil 7) (Hussein et al., 2016: plt. 200e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Bronz Ayna (Hussein et al., 2016: plt. 

200e). 

Şekil 6: Bronz Ayna (Hussein, Altaweel, & Gibson, 2016). 
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Yeni Asur Dönemi’nde kraliçe mezarlarının dışında özel konutlarda ve 

mezarlarda da aynalar bulunabilmektedir (Loud & Altman, 1938: 68-99, 

pl. 62). Bu dönemde aynı şekilde Kuzey Suriye ve İran’da birçok özel 

konutta ve kadın mezarlarında aynalar ele geçmiştir (Albenda, 1985: 2-9). 

 

Kadın görselleri Yeni Asur sanatında çok fazla görülmez (Coşkun, 

2019: 122-132). Kadınların resmedildiği az sayıda örnekten birinde kraliçe 

Naqia ve oğlu Eserhaddon betimi bulunmaktadır (Şekil 8). Kraliçe Naqia, 

yazılı kaynaklarda bilgi edinilen az sayıdaki kraliçeden biridir. Çivi yazılı 

belgelerden öğrenildiği üzere Naqia’nın askeri birliği bulunmaktadır. Bu 

birlik ile Elam tehdidine karşı yapılan seferde bizzat yer almıştır (Svärd, 

2012: 103; SAA 16 no: 85). Naqia’nın, uzun bir kraliçelik dönemi 

bulunmaktadır. Oğlu Eserhaddon’dan sonra torunu Asurbanipal 

döneminde de kraliçe unvanını kullanmıştır. 

Naqia’nun betimlendiği tunçtan yapılmış eser üzerinde kraliçe sol 

elinde bir ayna tutmaktadır. Güçlü bir kraliçe olan Naqia, altın kaplamalı 

bu önemli kabartmada elinde ayna ile resmedilmeyi tercih etmektedir. 

Ayrıca kabartma Asur sanatında kral ve kraliçenin birlikte resmedildiği ilk 

örnektir (Coşkun, 2019: 124, 125). 

Ayna kullanımı görsel ve arkeolojik verilerin dışında yazılı 

kaynaklardan da bilinmektedir. Örneğin, Asur Kralı II. Sargon’a 

gönderilen bir mektupta, yeni yapılmış iki bronz aynanın kalitesinden 

bahsedilmektedir (Pfeiffer & Harper, 1967: no. 146). Bu metin; krallara 

Şekil 8: Kraliçe Nagia ve Oğlu Kral Eserhaddon, 

Bronz Kabartma (Louvre Müzesi, AO 20185, 

Paris, Fransa). 



9 
 

gönderilen aynaların en iyi kalitede olduğunu göstermesi açısından 

önemlidir. 

Yeni Asur Dönemi’ne ait bir metinde aynanın, kral ve tanrı arasındaki 

ilişkide oynadığı rol anlatılmaktadır.  

…[!]a qa-bu-u-ni am-me-u II [m]a GIS.GE6ili a-me-lu I I [u] 

GIS.GE6'"a-me-le-e II[a]-me-lu: Iarru: su-u I I [qf]-e mu-u!-Su-li sa ili… 

“İnsanların dediği gibi; İnsan bir tanrının gölgesidir. Köle bir İnsanın 

gölgesidir. Ancak Kral bir tanrının aynasıdır…(Lambert, 1996: 281, 282). 

Tanrıça Gula ile ilgili bir törenin anlatıldığı bir başka metinde de gümüş 

bir aynadan bahsedilmektedir. Metinde, bir rahip tarafından muhtemelen 

Tanrıça Gula için avluya kristal boncuklar ve gümüş bir ayna bırakıldığı 

belirtilmektedir (SAA 20 030, 12 ).  

Yeni Asur ganimet metinlerinde, Asur krallarınca gerçekleştirilen 

başarılı seferler sırasında alınan ganimetler arasında bronz aynaların da 

bulunduğu anlaşılmaktadır (Grayson, 1972-1976: 638-641). Ayrıca Eski 

Babil Dönemi’nde olduğu gibi Yeni Asur çeyiz listelerinde de aynalar 

özellikle belirtilmektedir (Parker, 1954: 29-58). 

Yeni Babil Kralı Nergal-sarra-usur Dönemi’nde (Neriglissar MÖ 560-

556) tamir için kuyumcular atölyesine gönderilmiş Tanrıça İştar’a adanmış 

bir ayna bulunmuştur (Nemet-Nejat, 1993: 163). Aynanın altından 

yapılmış soketinin üzerinde bir not yer almaktadır. Notta, aynanın 

“Uruk’un Hanımefendisine” ait olduğu yazmakta ve kuyumcular 

tarafından çalışıldığı tarih ve zaman belirtilmektedir (Nemet-Nejat, 1993: 

163). Yeni Babil Dönemi’ne ait başka bir mektupta Ay tanrısı Nergalin eşi 

ve Tanrıça İştar’ın (İnanna) annesi Ningale adanacak olan bir aynadan 

bahsedilmektedir. Metinde altın vahşi bir boğa heykeli ile altın bir aynanın 

Tanrıça Ningal’e verileceği yazılmaktadır (ABL 1246 r. 3-4 and 8-9). 

Ayna, Önasya’da MÖ I. bin kültürleri arasında en çok Geç Hitit 

kabartmalarında görülmektedir. Karkamış’ta bulunan arkasında “100 

tapınağın tanrıçası, Karkamış’ın Kraliçesi” yazan ve Tanrıça Kubaba için 

yapılan stelde tanrıçanın elinde bir ayna bulunmaktadır (Bossert, 1942: 71, 

pl. 814; S. L. Woolley, 1914: 5-8; Ibid: 245). Karkamış, Zincirli ve 

Malatya’da birçok kabartmada Tanrıça Kubaba’yı elinde ayna ile gösteren 

örnekler bulunmaktadır. Ayrıca tanrıçaların dışında ellerinde ayna ile 

gösterilmiş kadın tasvirlerini hem ortostatlar hem de mezar stellerinde 

görmek mümkündür. 

Urartu Krallığı’nda da aynaların kullanıldığı bilinmektedir. Bu aynalar 

içerisinde Kraliçe ya da seçkin bir sınıfa ait olabilecek olanları da 

bulunmuştur. Bu özel aynalardan birinin etrafı frizle çevriliyken üstünde 

de hayvan sıraları ve kanatlı güneş kursu bulunmaktadır (Barnett, 1965: 
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51-54). Aynı zamanda at kafaları ile tutamak şeklinde desteklenen güneş 

formunda özel bir ayna örneği daha Urartu Krallığında görülmektedir 

(Kendall, 1977: 48, fig. 15). 

Değerlendirme ve Sonuç 

Yeni Asur Dönemi kraliçeleri ile ilgili birçok bilgiyi mezarlardan 

edinmekteyiz. Özellikle kraliçeler ile birlikte bulunan mühürler, 

kraliçelerin saray hayatı dışında da etkili olabildiklerini göstermektedir.  

Yeni Asur Dönemi’nde kraliçelerin kişisel varlıklarının oldukça fazla 

olduğu bilinmektedir. Ele geçen bazı yazılı metinlerde kraliçelerin mal alıp 

sattıkları, büyük toprakları ve orduları olabildiği yazılmaktadır. 

Kraliçelerin mezar buluntuları da bu zenginlikleri kanıtlar niteliktedir. 

Kraliçeler, mezarlarına değerli kişisel eşyaları ile gömülmüştür. Ayrıca 

bunların çalınmaması ya da başka kraliçelerin eşyaları ile karışmaması için 

de mezar içlerine beddua metinleri bırakılmıştır (Coşkun, 2019: 122-132). 

Kalhu’da bulunan kraliçe mezarlarında, aynalar genellikle kraliçelerin 

ellerinin yakınlarında ele geçmiştir. Bu da kraliçe gömülürken aynanın 

bilinçli bir şekilde ellerine bırakıldığını göstermektedir. Bulunan aynaların 

çoğu bronzdan üretilmiştir. Bronz aynaların yansıtma özelliklerinin 

arttırılması için de üzerleri cilalanmıştır.  

Aynaların çoğunluğunun sap kısmı bulunamamıştır. Bunun başlıca 

nedenlerinden biri sapların ahşaptan yapılmış olmasıdır. Özellikle Kalhu I 

No’lu mezarda bulunan bronz aynanın sap kısmında ahşap kalıntısının 

tespit edilmesi bu fikri doğrulamaktadır.  

Bronz aynalardan sadece bir tanesinin sap kısmı ele geçmiştir. 

Fildişinden yapılmış bu sap, kahverengi ve siyah akik parçalarla 

süslenmiştir. Sapın üst kısmında yer alan palmet şeklinin alt ve üstü altın 

parçalarla sınırlandırılmıştır. İnce işçilikle hazırlanmış fildişi saplı bronz 

ayna önemli bir kraliçeye ait olmalıdır.  

Yakındoğu’nun hemen hemen en iyi korunmuş elektrondan yapılmış 

olan aynası II. Sargon’un (MÖ 722-705) eşi Ataliya‘ya aittir. Kraliçe 

aynanın üzerine kendi ismini yazdırmıştır. Aynaların kişisel eşya olması 

bu yazıttan da anlaşılmaktadır. Muhtemelen tüm kraliçelerin kendilerine 

ait bir veya daha fazla aynası bulunmaktadır. 

Bazı aynaların üzerlerinde bulunan kumaş kalıntılarına bakarak, 

aynaların kullanılmadığı zamanlarda çizilmelerini önleme amacı ile 

bezlere sarılmış olabileceği söylenebilir.  

Aynalar, kişiye özel ve değerli görülmesi nedeni ile öldükten sonra da 

mezar hediyesi olarak kraliçeler ile birlikte gömülmüştür. Mezar hediyesi 

olmasının yanı sıra aynaların yazılı metinlerde haraç, çeyiz ve vergi 

listelerinde yer alması krallık için önemli bir eser olduğunu 
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göstermektedir. II. Sargon’a ait mektuplarda aynaların kalitesi ve 

özelliklerinden bahsedilmesi de, bu eserlerin işlenişinden kullanışına kadar 

değer verildiğine işaret etmektedir. 

Nemet-Nejat (1993: 167), Albenda (1985: 7), Pendergrast (2009: 15, 

16) aynaların sadece kişisel kullanım için değil aynı zamanda dini 

anlamlarının da olabileceğini söylemektedir. Yakındoğu ve Eski Mısır’ın 

önemli tanrıçalarının sembolleri arasında ayna yer almaktadır. Bu durum 

aynaların üretimine verilen özenin nedenini açıklamaktadır. Mısır’da 

Hothor, Hitit’de Kubaba ve Mezopotamya’da Uruk’un Hanımefendisi 

İştar’ın önemli sembolleri arasında ayna bulunmaktadır. Asurlular 

kraliçelerine kelime anlamı olarak sarayın kadını/ hanımı demektedir. 

Tanrıça İştar’dan bahsedilirken de Uruk’un Hanımefendisi unvanı 

kullanılmaktadır. Ayrıca bulunan aynaların tamamının oval bir form 

göstermesi de muhtemelen gökyüzü ile ilgili kutsallara benzetme 

isteğindendir. 

Sonuç olarak, ayna Asur kraliçeleri için sadece güzellik ve zenginlik 

sembolü olarak kullanılmamış aynı zamanda Tanrıça İştar ile 

özdeşleştirilerek Asur’un hanımefendisi olduklarını vurgulama amacıyla 

bir kraliçelik sembolü olarak kullanılmış olmalıdır. 
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ORTA ÇAĞ İSLAM COĞRAFYACILARININ ESERLERİNDE 

AKDENİZ* 

Abdullah Balcıoğulları 

1. Giriş 

İnsanlar yaşadıkları toplumlarda ticari anlayışlarını geliştirdikten sonra 

farklı toplumlarla da ticaret yapmak istemişlerdir. İnsanın ihtiyacına bağlı 

olarak farklı topraklardan farklı ürünler elde etmek için ticaret yolları 

gelişmiştir.  Dünya’nın birçok yerinde farklı amaçlarla kurulan ticaret 

yolları bulunmaktadır.  Doğu, Batı, Kuzey ve Güney arasında bir 

medeniyetler kavşağı olarak öne çıkan jeostratejik konumu nedeniyle tarih 

boyunca ticaretin kalbi olma özelliğini koruyan Akdeniz çok çeşitli ticaret 

yollarına da ev sahipliği yapmıştır.  

Akdeniz havzası, MÖ 9000'de Eriha'da kurulan ilk yerleşimlerden bu 

yana dünya medeniyetinin beşiği olmuştur. Akdeniz, İngiliz ve Latin 

Amerika dillerinde "topraklara aracılık eden" deniz olarak bilinir. Akdeniz 

için Romalılar Denizimiz, Türkler Akdeniz, Yahudiler “Büyük Deniz” ve 

Eski Mısırlılar “Büyük Yeşil” adını vermişlerdir (David, 2011). Akdeniz 

etrafındaki kültürler arasındaki iletişimde önemli bir rol oynamış ve 

havzanın farklı yerlerinden farklı ilgi alanlarına sahip toplumlar arasında 

benzerlikler yaratmıştır. Konumu, adaları, koyları ve boğazları; çevresinde 

yaşayan farklı kültürleri birbirine bağlayan yolları ile Akdeniz'in 

dünyadaki yeri eşsizdir. Kapalı bir denizmiş gibi görünse de,  arasında 

önemli ulaşım yolu sağlar. 

Akdeniz, hayatın ve bilgeliğin anlamlarını, insanların ve doğanın 

sevgisini arayan yaratıcılığın sembolüdür. Bu deniz her zaman felsefede, 

sanatta, müzikte, edebiyatta, bilimde ve teknolojide tarihin evriminde 

kayda değer katkılar yapan farklı insanlar üreten bir ortam olmuştur. Çok 

sayıda medeniyet Akdeniz havzası boyunca, doğudan batıya, kuzeyden 

güneye gelişmiştir. 

2. Akdeniz’in Konumu 

Atlantik Okyanusu'ndan batıdan doğuya Asya'ya uzanır ve Avrupa 

Kıtası’nı Afrika Kıtası’ndan ayırır, 30 ° ve 46 ° kuzey enlemleri ile 5 ° 50'B 

                                                             
* Bu çalışma 23-25 Mart 2019 tarihinde Antalya- Türkiye’de düzenlenen V. 

ULUSLARARASI İnsan, toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu’nda bildiri olarak 

sunulmuştur. 
 (Dr. Öğr. Üyesi(; Çukurova Üniversitesi, e-mail: abalci@cu.edu.tr 
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ve 36 ° D boylamları arasında uzanır ve batı kısmında Atlas 

Okyanusu’ndan ayıran Cebelitarık Boğazı vardır. İspanya ile Fas arasında 

Türkiye'nin güneybatı kıyısındaki İskenderun Körfezi kıyılarına kadar 

yaklaşık 4000 km uzunluğunda, Hırvatistan’dan ve Libya'nın kıyıların 

ortalama 800 km genişliğindedir. Akdeniz Havzası, Marmara Denizi de 

dahil olmak üzere yaklaşık 2.510.000 km2'dir. (Ana Britannica, 2019) 

Orta Çağ’da İslam dünyasının coğrafya bilimine katkısının çok fazla 

olduğu bilinen bir gerçektir. İslamiyet’in Arabistan Yarımadası’nın dışında 

yayılmaya başlamasıyla birlikte Araplar farklı kültürlerle temas etmiş ve 

kendilerinden önceki bilgi ve kültür birikimini devralmışlardır. 

Müslümanlar ilk defa 642 yılında Mısır’ı fethettiklerinde Eski Mısır ve 

Yunanlıların bilimsel mirasıyla karşılaşmış ve burada çeşitli bilim 

dallarına ait bilgiler edinmişlerdir. Eski Yunan, Mısır, İran, Hint ve farklı 

medeniyetlere ait bilgiler Arapçaya çevrilmiştir. Bu sayede Orta Çağ’da 

Müslümanlar bilimde önde olmuşlardır. Bilimin her dalında çalışmalar 

yürüten Müslümanlar, aynı performansı coğrafya alanında da 

sürdürmüşlerdir. Dönemlerinin anlayışına uygun olarak çeşitli ülkeleri, 

bölgeleri, memleketleri gezmiş ve gezip gördükleri yerler hakkında eserler 

kaleme almışlardır. O dönemin dünyası hakkında çok fazla bilgi barındıran 

bu kitaplar tarihi coğrafya için çok önemli kaynaktır. Bu eserlerde Eski 

Dünya kıtalarının kalbi olan Akdeniz ve Akdeniz’de yer alan adalara dair 

çok fazla bilgiye ulaşmak mümkündür.  

İslam coğrafyacılarının Akdeniz’e dair tanımlamalarıyla 10. yüzyılda 

karşılaşmaktayız. İslam coğrafyacılarının incelenen eserlerinde 

Akdeniz’in ve kıyılarının çok ayrıntılı bir şekilde ele alındığı; o dönem 

coğrafyacılarının buradaki adaların ve boğazların öneminin farkında 

oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada, Akdeniz’in Orta Çağ’da İslam coğrafyacılarının 

eserlerinde Akdeniz dair görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu 

amacı gerçekleştirmek için X ile XIV. Yüzyıllar arasında kaleme alınmış 

Arapça el yazması coğrafya kitapları ve seyahatnameler incelenmiştir. Bu 

eserlerde Akdeniz, adaları ve başlıca ticaret yollarıyla ilgili bilgiler bir 

araya getirilip yorumlanmıştır. 

3. İslam Coğrafyacılarının Eserlerinde Akdeniz 

Genel anlamda Orta Çağ İslam coğrafyacılarının görüşlerine göre o 

dönemin bilinen dünyası olan Eski Dünya Kıtalarının etrafını tek ve büyük 

bir okyanusu sarmaktadır ve diğer tüm denizler bu okyanusun kollarıdır. 

Akdeniz’in Atlas Okyanusu’nun bir kolu olduğu ve Cebelitarık Boğazı 
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aracılığıyla beslendiği bilgisine sahiptiler. İslam coğrafyacıları Akdeniz’i 

tanımlarken farklı isimler kullanmışlardır. Müslüman Arapların denizlerle 

tanıştığı ve hakimiyet kurmaya başladıkları ilk dönemde yani IX ve X. 

yüzyıllarda İslam coğrafyacılarından El Bekri, İbn –i Havkal, İstahrî  ve El 

Dımeşki eserlerinde Bizans’ın  hakim güç olmasından kaynaklı olarak ilk 

başlarda Akdeniz için Bahr’ür- Rum (Bizans Denizi) ismini 

kullanmışlardır. İlerleyen zamanlarda Arapların Akdeniz’i kontrol altına 

almaya başlamalarıyla El-Zühri,  İstahrî ve Hımyeri önceleri Akdeniz’in 

sadece doğusuna Şam Denizi derken zamanla El-İdrisi ve İbn-i Haldun  

tüm Akdeniz’e Bahr’üş-Şam (Suriye) Denizi demişlerdir.  

Endülüs’ün Gırnata (Granada) şehrinde doğmuş olan (1130) döneminin 

ünlü coğrafyacısı olan El-Zühri, Kitab el-Cuğrafiyye (Coğrafya Kitabı) 

isimli eserini Halife El Memun’un döneminde hazırlanmış olan eserleri de 

inceleyerek hazırlamıştır. Ona göre büyük denizden (Atlas 

Okyanusu’ndan) kaynaklanan denizlerin sayısı dörttür. Akdeniz de 

karaları çevreleyen bu büyük denizden çıkan dört denizden bir tanesidir. 

Büyüklük bakımından ilk sırada Ekvator hizasında bulunan ve doğuda 

Çin’den başlayarak Hint ve Sint diyarını aşarak batıda Arabistan 

Yarımadası’na kadar uzanan deniz (Hint Okyanusu) gelmektedir. Bu 

denizden sonra da büyüklük bakımından ikinci sırada Akdeniz 

gelmektedir. Bu denizin hem uzunluğu hem de genişliği de Çin 

Denizi’nden daha küçüktür. El-Zühri, Akdeniz’i Bahr’üş-Şami (Suriye 

Denizi) ve Bahr’ür-Rum (Bizans Denizi) olmak üzere iki bölüm olarak 

değerlendirmiştir. Bahr’ür-Rum batıda dördüncü iklimde, Endülüs’le 

Berberiler ülkesinin arasında bulunan Zukak (Cebelitarık) Boğazı’ndan 

başlamakta ve doğuda Şam ülkesinde (Suriye) sona ermektedir. El-Zühri 

Cebelitarık’tan doğuda Suriye’nin Halep yakınlarındaki kıyıya kadar 

Akdeniz’in uzunluğunun 1000 fersah olduğunu ifade etmiştir. Akdeniz’in 

genişliği bölgelere göre değişiklik göstermektedir. İlk çıktığı yer olan 

Büyük Deniz’in hemen doğusunda Zukak Boğazı’ndaki genişliği 5 

fersahtır ki, burası denizin en dar yerdir. Bu boğazın en geniş yeri de 8 

fersahtır ve Septe ile Yeşil Ada’nın arasıdır. 

Akdeniz, çok uzun zamanlardan beri yoğun bir yerleşmeye ev sahipliği 

yapmıştır. Bu durum El-Zühri’nin de dikkatini çekmiştir. Ona göre 

Dünya’da etrafında bu kadar çok yerleşmenin olduğu başka bir deniz 

bulunmamaktadır. Denizin her iki kıyısı da kesintisiz bir şekilde 

yerleşilmiştir. El-Zühri yerleşmelerin çokluğunu “insanlar bu denizde 

gemiyle seyahat ederken her iki kıyıda bulunan yerleşme ve meskenleri 

izlemekten yorulmaktadır. Uzun lafın kısası Akdeniz’in her iki kıyısında 

çok sayıda ve çok farklı millet yerleşmiştir.” cümleleriyle ifade ettikten 
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sonra Akdeniz kıyısı boyunca yerleşmiş bulunan bu farklı toplumlar 

hakkında bilgi vermiştir. Akdeniz’in güney kıyısında batıda Tanca’dan 

başlayarak doğuda 90 günlük mesafede bulunan Trablus’a kadar Berberiler 

bulunmaktadır. Buradaki yerleşmeler sadece kıyının sarp olduğu 

yerleşmenin mümkün olmadığı yerlerde kesintiye uğramaktadır. 

Trablus’tan İskenderiye’ye kadar olan kıyı kesiminde Berberiler ve 

Bizanslılara ait saraylar ve konutlar vardır. Bu iki şehir arasındaki yolculuk 

da 18 gün sürmektedir. İskenderiye’den Sur ve Akka şehrine kadar da yine 

kesintisiz bir şekilde yerleşmeler bulunmaktadır. Buralarda da Mısır 

halklarından Kıptiler yaşamaktadır. Akdeniz’in doğu sahilleri de yine aynı 

şekilde yoğun bir şekilde yerleşilmiştir.  

Ebû Ubeyd El-Bekrî Dünya coğrafyası kitabı niteliğinde olan el-

Mesâlik ve’l-memâlik isimli eserinde döneminin yaygın görüşüne yani 

Akdeniz’in karaların etrafını sarmış olan büyük okyanusun bir uzantısı 

olduğu düşüncesine sahiptir ve eserinde bu şekilde yer almıştır. 

Yeryüzündeki büyük denizlerin ikincisi Bahr’ür-Rum (Bizans Denizi)’dur.  

Antakya’dan başlayarak batıda Karanlıklar (Atlas Okyanusu) Denizi’ne 

hatta oradan da Kanarya Adalarına kadar ulaşılabilmektedir. Akdeniz 

aracılığıyla Konstantiye Körfezi yoluyla Kafkaslara, doğuya doğru Fars 

diyarına Ahvaz’a kadar çok geniş bölgelere ulaşılabilir. Okyanusun bir 

kolu olan deniz, Şam (Suriye), Mısır ve Endülüs Denizlerinden meydana 

gelmiştir. Ona göre Bahr’ür-Rum’un uzunluğu 5.000 mil, genişliği de 

değişiklik göstermekle beraber 800 mil ile 10 mil arasındadır. Akdeniz’in 

en dar olduğu yer, Endülüs kıyısı ile Afrika kıyısındaki Septe ve Tanca 

arasındaki Zukak Geçidi’dir. Rum Denizi’nin doğusunda Suriye, Mısır ve 

İskenderiye kıyısında çok sayıda şehir bulunmaktadır. Bunlar arasında yer 

alan önemli yerleşmeler Tarsus, Misis, Antakya, Lazkiye, Trablus, 

Sur’dur. 

İbn Havkal, Suret’ül Ard isimli eserinde Akdeniz batıda Cebelitarık 

Boğazı’ndan başlamaktadır ve Atlas Okyanusu’nun (Bahr’ül Muhit) bir 

körfezidir. İbn-i Havkal eserinde Akdeniz, Rum Denizi (Bahr’ür-Rum) 

olarak geçmektedir. Bu denizin başlangıç onktası da batıda Endülüs, Tanca 

ve Septe arasındadır. Şabirtal (Cebelitarık Boğazı) olarak da bilinen bu 

çıkışın genişliği de 12 mil civarındadır. Buradan başlayan bu büyük deniz 

en doğuda Mısır topraklarına kadar uzanmaktadır. Oradan da Suriye 

kıyılarına, Rum diyarını dolanarak Antakya’ya, kuzeyde yer alan Tarsus’a 

oradan da Konstantiniyye Körfezi’ne uzanmaktadır. Buradan da Atina 

Körfezi’ne, İtalya kıyılarındaki Kaloria’ya (Calabria) ve Ankaborza’ya 

(Lombardia), Roma kıyılarına ve Frenk diyarına uzanan Akdeniz, 

Endülüs’teki Tartuşa kıyılarına gelir. Endülüs şehirleri olan Callaka, 
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Mariye kıyılarından itibaren İşbiliye (Sevilla) adalarını dolaşarak tekrar 

boğaza ulaşır.  

İbn Havkal, Akdeniz’de ticaretin yapıldığı liman şehirlerinden 

bahsederken bu şehirlerin tanıtımına Doğu Akdeniz’den başlamıştır. 

Akdeniz kıyısında bulunan önemli liman şehirlerinden ilki Tarsus’tur. İbn 

Havkal, Akdeniz’in bu kısmında kıyının hemen gerisindeki dağ sırasının 

(Toroslar) İslam devleti ile Bizans arasındaki sınır olduğunu ifade etmiştir. 

Dağların güneyinde yer alan Tarsus şehri denizden biraz içeridedir. Burada 

her yerde çok makbul olan sığla maddesi*** üretilmekte ve tüm dünyaya 

kara ve deniz yoluyla gönderilmektedir. Tarsus şehrinden sonra dört 

günlük deniz yolculuğuyla dünyanın en güçlü kale ve surlarına sahip olan 

Antakya gelmektedir. Bu şehir hem kara hem de deniz yollarının kesiştiği 

yerdedir. Antakya’dan İstanbul’a 80 gün süren yolculukla doğrudan deniz 

yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir. Kostantiniyye Körfezi’ne girmek 

isteyen her gemi mutlaka izin almalıdır. İzin almayan hiçbir gemi bu 

körfeze girememektedir. Buradan batıya doğru gidildiğinde önce Atina, 

ardından da Roma gelmektedir. Atina şehri eski Yunan bilgi ve kültürüne 

sahiptir. Buradan sonra Nabel şehrine gelinir. Bu şehir çoğunlukla keten 

kıyafet imalatıyla meşhurdur. Burada üretilen bu keten kıyafetler tüm 

dünyada alıcı bulmaktadır. Buradan sonra Frenklerin ülkesine gelinir ki, 

burası Sicilya Adası’yla sınırdır ve Endülüs’e de çok yakındır.  

10. yüzyıl İslam coğrafyacısı ve gezgini İstahrî’ye göre, Bahr’ür-Rum 

(Bizans Denizi) olarak bahsettiği Akdeniz Bahr’ül-Muhît’in (okyanus) bir 

uzantısıdır. Akdeniz, bir uçtan diğer uca yedi ayda geçilebilmektedir.  

Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik isimli eserinde yer alan haritasında 

Akdeniz yuvarlatılmış ve bir daireye benzetilmiştir. 

Orta Çağ Avrupası’nın önde gelen coğrafyacı ve haritacılarından bir 

diğeri de El-İdrisi (XII.yy.)’dir.  Endülüs’teki İslam Devleti'nin 

yıkılmasından sonra Sicilya’da yaşamış ve Arap Strabon unvanını almıştır. 

Nüzhetü’l-Müştâk fi İhtirâkı’l-Âfâk (Uzak Diyarlara Hoş Yolculuklar) 

isimli eserinde Akdeniz, Şam Denizi olarak geçmektedir.Akdeniz artık 

Rum Denizi olarak değil Şam (Suriye) Denizi’dir. El –İdrisi’nin denizler 

konusundaki bilgisi dönemindeki diğer coğrafyacılarının denizlere dair 

bilgisi gibidir. Akdeniz, batıda Karanlıklar Denizi’nden kaynağını alır ve 

buradaki ismi Zukak Denizi’dir (Cebelitarık Boğazı). Zukak Denizi’nin 

                                                             
*** Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Miller), İbn-i Havkal eserinde bu bitkinin 

Doğu Akdeniz’de yoğun bir şekilde bulunduğunu belirtmşştir. Fakat aşırı tüketim 

sonucunda günümüzde ülkemizin sadece güneybatısında Muğla’nın Marmaris, Fethiye, 

Köyceğiz, Dalaman ve Ula İlçelerinde yetişmektedir. Endemik bitkidir. 
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Tarif Adası’ndan Yeşil Ada’ya kadar olan uzunluğu 18 mil, genişliği de 18 

mildir. Akdeniz, Cebelitarık Boğazı’ndan başlayarak doğuya doğru uzanır, 

önce Berberilerin ülkesine, Uzak Batı’ya, buradan da güneyde Afrika 

kıyısı boyunca doğuya İskenderiye’ye, Filistin’e, Suriye kıyılarına kadar 

gelir. Burada Antakya yakınlarına ve Konstantiniye Körfezi’ne uzanan 

deniz, Sicilya Adası’na, Roma ülkesine ve nihayet Endülüs kıyılarına 

bağlanır. Akdeniz’in doğusunda iki önemli körfez vardır. Bunlardan ilki 

kuzeybatı Kalabriya’ya doğru (İtalya), diğeri de Nitş (Karadeniz)’tir.  

XIII. yy. ünlü seyyahı Yakut el Hamavi Akdeniz’le ilgili bilgilere 

“Mu’cem el Buldan” isimli eserinde yine dönemindeki diğer coğrafyacılar 

gibi tüm denizlerin aslında tek bir deniz olduğunu vurgulamış ve 

Akdeniz’i; Endülüs Denizi, Mağrip Denizi, İskenderiye Denizi, Şam 

Denizi, Konstantiniye Denizi, Frenk Denizi ve Roma Denizi gibi 

bölümlere ayırmıştır. Hamavi Akdeniz’i şu şekilde tanımlamıştır: 

“Mağrip Denizi, aslında Şam ve Konstantiniye Denizi’dir, Muhit 

Denizi’nden (Atlas Okyanusu) başlayarak doğuya kadar uzanmaktadır. 

Kuzeyinden Endülüs ve Frenk diyarına oradan da Konstantiniye’ye ve 

hatta Bontus Denizi’ne (Karadeniz) bağlanır… Güneyde de, Sebte, Tanca, 

Becaye, Tunus, Trablus, İskenderiye ve daha sonra da Şam kıyıları (Suriye 

Sahilleri), Antakya boyunca uzanır. Deniz bu şekilde İstanbul’a kadardır.” 

XIV. yy. başlarında yaşamış bulunan Şeyh’ür rabve El Dimeşki “Kara 

ve Denizlerin Harikalarında Zamanın Seçkinleri” isimli (XIV. yüzyıl) 

eserinde Akdeniz’e Bahr’ür-Rum olarak yer vermiştir. Eserinde öncelikle 

Akdeniz’in sınırlarını tanımlamıştır. El Dimeşki’ye göre, Akdeniz, 

Cebelitarık’tan Afrika’nın kuzey kıyıları boyunca doğuya doğru uzanır ve 

İskenderiye’ye gelir. Doğudaki bölümü Şam Denizi ismini alır ve kuzeye 

yönelerek Filistin, Lübnan ve Suriye kıyıları boyunca devam eder. Burada 

sırasıyla Trablusşam, Lazkiye, Antakya, Samandağı yakınlarındaki Kel 

Dağı ve oradan da Adana kıyılarına geçer. Buradan sonra batıya yönelerek 

Bizans ülkesinde Antalya’ya ve oradan da Konstantiniyye Körfezi’ne 

ulaşır. Bu noktadan ileride batıya doğru artık Ceneviz kıyılarına, Sardunya 

Adası’na oradan Endülüs’ün Barselona ve Valensiya kıyılarına ve 

başladığı nokta olan Cebelitarık Boğazı’na kadar uzanmaktadır. El-

Dimeşki, Cebelitarık’tan başlayarak Sicilya, Rodos, Kıbrıs’ın kuzeyi ve 

Antakya’ya kadar sınırlandırdığı Akdeniz’in uzunluğunu 5000 mil olarak 

belirtmiştir.  

İbn-i Haldun  ise Mukaddime isimli eserinde “Atlas Okyanusu’ndan bir 

dar bir boğazla ayrılarak doğuya kadar uzanan bu deniz Şam Denizi’dir” 
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ifadesini kullanır. Şam Denizi’nde çok sayıda ada mevcuttur. Bunların en 

büyükleri denizin batısında yer almaktadır. Bunlar; Yebise (İbiza), 

Mayorka, Minarko, Sardinya, Sakaliye, Malatya,  Akritş ve Kıbrıs’tır. 

Akdeniz’de bulunan bu adaların jeostratejik önemine vurguda 

bulunmuştur. 

4. Akdeniz’de Kanal Açma Girişimleri 

Süveyş Kanalı, Akdeniz’le Kızıldeniz’i birleştiren günümüz dünyasının 

en önemli su yollarından biridir. Süveyş Kanalı, Kızıl Deniz ile Akdeniz’i 

birbirine bağlayarak Asya ve Avrupa arasındaki deniz taşımacılığını 

hızlandırmaktadır. İki ayrı denizin birbirine en yakın olduğu bu küçük kara 

parçasında Kızıldeniz’i Akdeniz’i birleştirmek için kanal açma çalışmaları 

Firavunlar dönemi Mısır’ına kadar gitmektedir (Akalın, 2011). Antik 

Mısır, Romalılar ve ardından Hz. Ömer dönemlerinde o dönemin 

imkânlarıyla çeşitli gölleri bağlantı amaçlı kullanılmasıyla bir kanal 

açılmıştır. Fakat kanalın kumlarla dolması nedeniyle çok işlevsel 

olmamıştır. Ebu Ubeyd El Bekri Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlama 

düşüncesiyle ilgili eski bir bilgiyi de paylaşmıştır. Buradaki kanalla ilgili 

olarak tam bir tarih ve isim belirtmezken işleyişiyle ilgili bilgiler 

aktarmıştır.  El Bekri’nin ifadesine göre eski dönemlerde Yemen 

krallarından biri Akdeniz’le Kızıldeniz’i birleştirmek için büyük bir kanal 

açmıştır. Akdeniz’in seviyesinin Kızıldeniz’den daha aşağıda olduğunu 

düşünüp bunu tam olarak başaramamış, fakat Dimyat çevresinde bulunan 

göl ve nehir yatakları aracılığıyla hem Kızıldeniz’den hem de Akdeniz’den 

belli bir noktaya kadar hendekler kazılmış ve iki denizin suyu birbirine 

yaklaştırılmıştır. Arada yükselti farkı olduğu için iki kanalı 

birleştiremediklerinden, hem Akdeniz, hem de Kızıldeniz’den gelen 

gemiler birbirlerine en yakın mesafeye kadar yaklaşıp taşıdıkları yükleri 

birbirlerine aktarmışlardır.  

5. Cebelitarık Boğazı 

Dünyanın en önemli deniz geçişlerinden biri olarak kabul edilen 

Cebelitarık Boğazı, kuzeyde İber Yarımadası ile güneyde Kuzey Afrika 

arasında yer almaktadır. Cebelitarık Boğazı, Atlantik Okyanusu'nun suları 

ile Akdeniz'in suları arasında bağlantı kurar.  Cebelitarık Boğazı'nda suyun 

derinliği yaklaşık üç yüz metredir ve iki kıyı arasındaki en kısa mesafe on 

dört kilometredir 

Belazuri de Fütuh el Büldan isimli eserinde Tarık bin Ziyad’ın İber 

Yarımadası’nı fethini anlatırken geçtiği Cebelitarık Boğazı’ndan “Endülüs 

Boğazı” olarak bahsetmektedir. Cebelitarık Boğazı’yla ilgili en ilginç 
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bilgiyi El Dimeşki vermektedir. Eserinde öncelikle Cebelitarık Boğazı’nın 

oluşumuyla ilgili görüş ve rivayetlere yer vermiştir.  

Eserinde tarihçilerin bazılarına göre Akdeniz’i Atlas Okyanusu’ndan 

ayıran ve El Zukak (dar sokak) olarak adlandırılan Cebelitarık Boğazı, 

İskender tarafından kazılarak açılmıştır. Bazılarının da bu boğazın 

Endülüslüler, Berberiler ve İspanyolların arasını ayırması ve birbirlerine 

saldırmamaları için açıldığını söylerken; bazı tarihçelerin de burayı 

İskender’in kazdırmadığını aslında iki kara parçasını birleştirmek için bir 

köprü yaptırdığını iddia ettiklerini söylemiştir. Fakat denizin yükselmesi 

sonucunda bu köprünün yıkılmıştır ve hatta gemiyle geçerken suyun 

durgun olduğu zamanlar denizin dibinde köprüye ait kalıntıların 

görülebileceğini ifade etmiştir. Bu boğazın genişliği ve uzunluğu ise 28 

mildir. İskender’in boğazın en dar yerine yaptırmış olduğu köprünün 

uzunluğu 4000 adımdır. Bu da bir mile denk gelmektedir. Buradaki köprü 

70 kemer ve 72 burçtan oluşmaktaydı.  

Cebelitarık Boğazı üzerindeki köprüyle ilgili biliye Ebu Bekir el 

Ubyeydi de eserinde de rastlanmaktadır. El Bekri eserinde Zukak 

Geçidi’nin üzerinde Afrika kıyıları ile Endülüs’ü birbirine bağlayan bir 

köprü bulunduğundan bahsetmiştir. Atlas Okyanusu’na açılan bu geçitte 

Herkül tarafından inşa edilmiş üzerinde resimler ve heykeller bulunan 

bakırdan bir deniz feneri bulunmaktaydı. El Bekri buradan sonra başlayan 

Atlas Okyanusu ile ilgili oldukça ilgi çekici bir bilgi aktarmaktadır. El 

Bekri’nin ifadeleri şu şekildedir;  

“Buradan itibaren Karanlıklar (Bahr’ül Zulumet) başlamaktadır. 

Endülüs’ün Kurtuba şehrinden Haşhaş isimli bir denizci bu denizi 

keşfetmek üzere bir grupla beraber okyanusa açılmıştır. Bunlar okyanusa 

açıldıktan sonra uzunca bir süre geri dönmediler. Geri döndüklerinde ise 

yanlarında çok miktarda ganimet vardı.”  

 El Hımyeri’nin eserinde de Cebelitarık Boğazı yine Zukak Denizi 

olarak geçmektedir. Burası Muhit Denizi’nin (Atlas Okyanusu) girişidir ve 

genişliği de doğudan batıya doğru daralan bir şekilde üç mildir. Buranın 

batısı sonu olmayan bir denizdir ve doğusu Şam diyarına kadar uzanan 

Bahr’ür-Rum’dur. El Hımyeri de eserinde Cebelitarık Boğazı üzerinde yer 

alan Endülüs’le Kuzey Afrika’daki Tanca’yı birbirine bağlayan bu 

köprüden bahsetmiştir. Bu köprü o kadar yüksek ve muazzamdır ki, 

yeryüzünde bu kadar yüksek başka bir köprü bulunmamaktadır. 

Zülkarneyn tamamen taşlardan inşa etmiş olan köprünün uzunluğu 12 

mildir.  



 

22 
 

6. Akdeniz’deki Adalar 

Müslümanların Akdeniz’de hâkimiyet kurmaları ve ardından 

İspanya’yı fethetmelerinde adalar oldukça önemli bir rol oynamıştır. 

Ayrıca adaların Akdeniz’de ulaşımın ve ticaretin sağlanmasında oldukça 

önemli yeri bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı İslam coğrafyacıları 

yaptıkları deniz yolculukları sırasında bu adaların neredeyse tamamına 

uğramış ve adaların konumu, yeryüzü şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü, 

beşeri ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi aktarmışlardır. Akdeniz’in 

boyutları ve kıyıları hakkında verilen bilgilerin yanında deniz ticaretinde 

ve denizi kontrol altında tutmada oldukça önemli olan adaları da ayrı başlık 

altında incelemişlerdir. İslam coğrafyacılarının eserlerinde Akdeniz’de 

bulunan büyük ve yerleşilmiş adalara dair bilgiler bulunmaktadır. 

Eserlerde Sicilya, Sardunya, Malta, Girit, Rodos, Kıbrıs ve Endülüs 

yakınlarında bulunan adalar yer almıştır. 

a. Sicilya (Sıkıliye) Adası;  

9. ve 11. yüzyılları arasında, yaklaşık 200 yıl boyunca Müslümanların 

hâkimiyetinde olan Akdeniz’in bu adası Orta Çağ’da İslam 

coğrafyacılarının eserlerinde fazlaca yer almıştır. Konumu nedeniyle 

Sicilya’nın önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu durumdan veya uzun yıllar 

Müslüman hâkimiyetinden kaynaklı olsa gerek Müslüman coğrafyacılar ve 

seyyahlar eserlerinde Sicilya Adası’yla ilgili ayrıntılı bilgilere yer 

vermiştir. Sicilya’nın, Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra 

adada kültür, medeniyet ve ekonomi alanında önemli gelişmeler olmuştur. 

Sicilya’nın gelişimi büyük oranda tarımda kullanılan yeni teknikler 

sayesindeydi. Müslümanlar pamuk, kenevir, hurma ağaçları, şeker kamışı, 

dut, portakal, mandalina ve limon gibi birçok yeni ürünü adada 

yetiştirmeye başlamıştı. Bu ürünlerin üretilmesi de adada daha önceden 

bilinmeyen yeni sulama teknikleri sayesinde mümkün olmuştu. Burada 

gelişen medeniyet önce Orta Çağ Avrupası’nı ve ardından Dünya’yı 

etkilemiştir. Sicilya Müslümanların yönetimi altında Messina, Sirakuza, 

Sciacca, Mazara ve Castrogiovanni gibi onlarca yeni yerleşimler kurulmuş 

ve bu yeni kurulan yerlere nüfus yerleştirilmiştir. O dönem Sicilya’daki en 

güzel şehir, El-Balirmu veya basitçe El-Medîne (şehir) denilen 

Palermo’dur.  

İki yüz yıl boyunca burada hüküm sürmüş olan İslam medeniyetinin 

izleri, günümüz Sicilya’sında bugün de görülebilmektedir. Örneğin Sicilya 

'da Etna’nın kuzeyinde, doğuya doğru akan bir nehir olan Alcantra Arapça 

köprü anlamına gelen el-kantara kelimesinden; Sicilya’nn Trapani 
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bölgesinde dağlık alanda küçük bir şehir olan Gibellina, Arapça dağ 

anlamına gelen el-cebel kelimesinden gelmektedir. Adada yalnızca isimler 

değil sokakların da eski özelliği de korunmuştur. Örneğin Palermo’daki 

Lattarini semti, 9. yüzyıldan beri güzel koku ve baharat satıcıları ile 

bakkalların bulunduğu bölgedir ve Araplar bu semte koku satanlar pazarı 

anlamında el-attârîn demişlerdir. 

İbn-i Havkal’ın yaşadığı dönemde Sicilya, Müslümanların elindedir.  

Bu yüzden de İbn-i Havkal, eserinde Sicilya Adası Müslüman Devleti 

olarak geçmektedir. Çoğunlukla dağlık olan Sicilya’nın kaleleri de çoktur 

ve adada çok geniş tarım arazileri bulunmaktadır.  Akdeniz’in en büyük 

adası olan Sicilya Adası, Akdeniz’i tam ortadan yani güney kuzey 

doğrultusunda enlemesine ikiye ayırmaktadır. Uzunluğu ve genişliği de 7 

günlük mesafededir. Bu adaya en yakın İslam toprağı 40 mil uzaklıktaki 

Tunus şehridir. Frenklerin toprağına uzaklığı ise 10 mildir. Önemli 

şehirleri ise Messina ve Sarakusta’dır. Sicilya’da büyük bir volkan 

bulunmaktadır. Buradan alevler çok eski zamanlardan beri çıkmaktadır. 

Geceleyin de ateşi gökyüzünü aydınlatmaktadır. Bu volkan yılda üç defa 

patlamakta ve her bir patlama yedi gün devam etmektedir. Buradan çıkan 

lavlar yaklaşık 100 zira’ kadar göğe yükselmekte ardından denize 

düşmekte ve ardından siyah taş haline gelmektedir. Sicilya Adası sular 

bakımından oldukça zengindir. Çok sayıda su kaynağı ve akarsuya sahiptir. 

Bu yüzden de su sıkıntısı çekilmemektedir. Adada su bol olduğu için de 

oldukça çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Adada çok sayıda ve 

çeşitte meyve ve sebze, ceviz, badem, kestane, fındık üretilmekte ve başka 

ülkelere gönderilmektedir. Bundan başka çok miktarda pamuk 

üretilmektedir. Sicilya Adası’nda yetiştirilip de ayrı önemi olan ürünlerin 

başında da sığla yağı gelmektedir. Burada elde edilen sığla yağı oldukça 

akışkan ve değerlidir. Bu yağ başta tedavi olmak üzere çok çeşitli alanlarda 

kullanılmaktadır. Burada üretilen sığla yağının bir benzeri Hint diyarında 

dahi bulunmamaktadır.  

Aynı şekilde Yakut el Hamavi de Sicilya Adası’nın çoğunlukla ekili 

dikili arazilerden meydana geldiğini; meyve ve sebze bakımından oldukça 

zengin olduğunu belirtmektedir. Yaz ve kış mevsimlerinde her zaman 

meyve ve sebze hiç eksik olmamaktadır. Ayrıca hem Hamavi, hem de 

Kazvini “Sicilya Adası’nda safran yetiştirildiğini” vurgulamıştır. Kazvini, 

Âs̱ârü’l-bilâd ve aḫbârü’l-ʿibâd isimli eserinde Sicilya’nın yüksek dağları, 

tatlı su kaynakları ve pınarları olan zenginliklerle dolu, suları, ekili dikili 

arazileri ve çeşit çeşit meyveleri ile çok nezih bir ada olarak bahsetmiştir.  

Müslümanların fethinden önce Sicilya Adası, harap ve çok kötü bir 

durumdadır. Müslümanların adayı fethetmelerinden sonra, Afrika’nın 
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kuzeyinden insanlar gelip buraya yerleşmişler, adada yoğun bir şekilde 

imar ve tarım faaliyetlerini başlatmışlardır. Kazvini’ye göre Sicilya Adası 

su kaynakları açısından çok zengindir. Bu yüzden de çok zengin tarımsal 

hayatı vardır. Bir uçtan diğer uca yedi günlük yürüme mesafesinde olan 

Sicilya Adası’nda çok sayıda değerli maden de bulunmaktadır. Bunlar 

altın, gümüş, bakır, kurşun ve demirdir. Bundan başka şap, sürme, zac yağı 

ve cıva da üretilmektedir.   Ada, hayvan türler bakımından da zengindir. 

At, eşek, inek ve koyun gibi ehlileştirilmiş hayvanların yanında çok sayıda 

vahşi hayvan türleri de bulunmaktadır.  

Sicilya Adası’nda önemli bir yer tutan coğrafi oluşum da volkan 

dağıdır. Pek çok seyyah ve coğrafyacının belirttiği Cebel’ün-Nar (Ateş 

Dağı- Etna Dağı) ile ilgili Kazvini de ayrıntılı bilgiler vermiştir. Göklere 

kadar yükselen dumanlarıyla oldukça dikkat çekicidir. Denizin hemen 

kıyısından başlayan ve göğe yükselen Etna Dağı’nın etrafı üç günlük 

yürüme mesafesindedir. Dağın yamacı da çoğunlukla fındık, fıstık çamı ve 

sedir başta olmak üzere her türlü meyve ağaçlarıyla kaplıdır. Dağın 

zirvesinde de ateşin çıktığı çukurlar bulunur ve bazı yıllar buradan çıkan 

lavlar akışa geçerek etrafı yakıp yıkmaktadır. Lavların aktığı yer de demir 

gibi sert olup, orada hiçbir bitki yetişmemektedir. Etna Dağı’nın zirvesinde 

yağmurlar ve karlar yazı kış hiç eksik olmamaktadır. Hatta zirvesinde 

bulunan karlar yazın dahi erimemektedir. Bu dağın en ilgi çekici tarafı ise 

zirvesinde karlarla ateşin iç içe olmasıdır. Hatta Bizanslılar çok sayıda alim 

ve düşünürün bu durumu incelemek amacıyla Sicilya Adası’na göç 

ettiklerini iddia etmektedirler 

Uzun yolculuğu sırasında Sicilya Adası’na da uğrayan İbn-i Cübeyr 

adaya geldiğinde ada Müslümanların elinden yeni çıkmıştır. Bu yüzden 

adada hala dikkate değer Müslüman nüfus bulunmaktadır. Sicilya’da 

suların ve yeşilliğin çok olduğu “Mecnune Pınarı” adı verilen bir bölge 

bulunmaktadır. Bu bölgenin içerisinde çok güzel villalar ve evler, tepelik 

kısmında ise dikdörtgen planlı muhteşem görünüşlü bir cami de 

bulunmaktadır. Caminin içi temiz ve güzel halılarla kaplıdır ve sarı ve 

başka renklerde camdan 40 kandil vamiyi aydınlatmaktadır. İbn- i Cübeyr 

bu adaya hayran olmuş ve güzelliklerini anlata anlata bitirememiştir. Hatta 

bu adayı o kadar beğenmiştir ki adanın güzelliklerini, medeniyetini ve 

kültürünü  “medeniyetlerin annesi” ifadesini kullanarak tanımlamıştır. 

İbn-i Cübeyri’in eserinde o dönem Sicilya’sından çıkan en ilgi çekici 

olaylardan biri de II. Roger’ın (1130-54) torunu II. William döneminde 

gerçekleşmiştir. Endülüslü coğrafyacı İbn-i Cübeyr 1184 yılında 

Mekke’ye yaptığı hac ziyareti dönüşü Müslümanların elinden çıkmış olan 
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Sicilya kıyılarına çıkmıştır. Hatta daha doğrusu çıkmak zorunda kalmıştır. 

Yolculuk ettikleri gemi Messina Boğazı’nda karaya oturunca İbn-i Cübeyr 

ve diğer Müslümanlar denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmışlar. Messinalılar da bunların çığlıklarını duyunca boğulanları 

kurtarmak amacıyla kayıklarını denize salmışlar, fakat bazıları Müslüman 

hacıları gemi kazasından kurtarmak için yüksek paralar istemişler. 

Müslümanlar, istenen bu yüksek ücretleri ödemeye güçleri yetmeyince 

denizde boğulma tehlikesiyle burun buruna gelmişler. İbn-i Cübeyr bu 

olayı şu şekilde aktarmıştır; 

“O sırada, kıyıda ata binmiş bir adam belirdi, Messinalılara emirler 

veriyordu. Müslüman hacılar da kurtulmuş, güvenli bir şekilde karaya 

çıkartılmıştı. Atlı adama teşekkür etmeye gittim ve gördüm ki bu adam II. 

William’dı.”  

Hristiyan Norman kralı İbn-i Cübeyr’i ve diğer Müslümanları hoş 

karşılamış, onları ağırlayarak Sicilya’da güvende olduklarına dair söz 

vermiştir. İbn-i Cübeyr Sicilya sokaklarında gezerken birçok Hristiyan’ın 

Arapça konuştuğunu fark etmiştir ve hatta II. William’ın üst düzey 

görevlilerinin çoğunun da Müslümanlardan oluştuğunu görmüştür.  

İbn-i Cübeyr’in geldiği dönemde Hıristiyan ve Müslüman nüfus bir 

arada yaşamaktadır. Adada çok sayıda cami bulunmakta, ezanlar 

okunmakta ve beş vakit namazlar kılınabilmektedir. Fakat bununla 

beraber, cuma namazı hutbeden dolayı yasaklanmış, bayram namazına izin 

verilmiştir. Müslümanların bazı arazilerine el konulmuştur. Müslüman 

nüfus çoğunlukla ticaretle uğraşmaktadır. İbn-i Cübeyr bütün bunları 

özetledikten sonra, her ne kadar Müslüman nüfusun hak ve özgürlükleri 

korunmuş olsa da Hristiyanların hâkimiyeti altında olmalarından dolayı 

duyduğu üzüntüyü ve bu durumu “bu adada bulunan Müslümanlar 

Hristiyanların hâkimiyeti altındadır ve acı çekmektedirler. Çünkü canları, 

malları, kadınları ve oğulları güven altında değildir.” cümleleriyle ifade 

etmiştir. 

Uzun yıllar Sicilya kralı II. Roger’in hizmetinde bulunan ve hayatının 

bir dönemini Sicilya Adası’nda geçiren El-İdrisi adadan sempati ve 

övgüyle bahsetmektedir. İdrisi’ye göre “Sicilya, üretimin bolluğu, toprağın 

verimliliği, şehirlerinin ve konutlarının mükemmelliği açısından Orta 

Çağ’ın incisidir. Eski zamanlardan beri, adaya dışarıdan gelen tüm 

gezginler, adanın şehirlerinin ve başkentinin değerini ve güzelliklerini 

övmekten her zaman zevk almışlardır." Toprağının gücü, meskenlerinin 

güzelliği ve çeşitliliği yani genel olarak sahip olduğu özellikler eşsizdir. 
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Sicilya, büyük ve eşsiz güzellikte binalara ve çok sayıda şehre sahiptir. 

Sahip olduğu imkânları ve zenginlikleri sonsuzdur. İdrisi’nin eserini 

kaleme aldığı dönemde adada, yani Kral Roger'ın hükümdarlığı sırasında 

mezraalar, köyler ve küçük yerler hariç 130 şehir bulunmaktadır.  

El İdrisi, Sicilya Adası’nın başkenti olan Palermo’yu da övgülerle 

anlatmıştır. Palermo ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştır; 

"Adanın en önemli şehirlerden biri Palermo’dur ve en çok tanınan 

şehirdir. Gerçekten de, ihtişam açısından şehirlerin en asilidir ve her türlü 

görkem ve güzelliği bir araya getirmektedir..... Hem Müslümanların 

döneminde hem de daha önceki dönemlerde başkent olan şehir, bugün de 

gemilerin uğrak yeridir. Palermo iki bölümden oluşmaktadır, kale" (el-

Cassar meül) ve banliyöler. Kalenin bulunduğu yerde, çeşitli güzel ve 

nezih konutlar, çok sayıda küçük camiler, çarşılar, hamamlar ve büyük 

tüccarların mağazaları vardır… Diğer bölümde ise konaklama için çok 

güzel hanlar, evler ve çok sayıda hamam ve kapalı çarşı yer almaktadır. 

Burası büyük caminin bulunduğu yerdir". 

b. Sardunya (Sardanya) Adası; 

Sicilya’dan sonra Akdeniz’in ikinci büyük adası olan Sardunya Adası 

gerek konumu ve gerekse yüzölçümü itibariyle önemlidir. Tam olarak 

Fransa ile Kuzey Afrika’nın deniz yolunun tam ortasında bulunmaktadır. 

Günümüzde İtalya'daki yirmi bölgeden biridir ve İtalya, İspanya, Tunus ve 

Korsika Adası’nın arasında yer almaktadır.  Başkenti Cagliari’dır. 

Müslümanlar, Emevi ve Abbasiler döneminde Sardunya'yı dört kez işgal 

etmiş ve ganimet ele geçirmiş olsalar da hiçbir zaman fethedememişler. 

El Zühri’den anlaşıldığına göre Sardunya Adası öncelikle eşsiz saf 

gümüş madenine sahiptir ve çok verimli arazileri vardır. Buna bağlı olarak 

da her çeşit meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Meyveler içerisinde ise 

özellikle elması çoktur. 

El İdrisi, Akdeniz’in büyük bir adası olan Sardunya Adası’ndan sular 

bakımından fakir, dağlar bakımından zengin olarak bahsetmiştir.   Adada 

üç önemli şehir bulunmaktadır. Bunlardan güneydeki Kaytana, 

Korsika’nın hemen karşısındaki Kalmara, üçüncüsü de Kaşilya’dır. 

Adanın nüfusu Bizanslılardır. Adada çok önemli gümüş madeni 

bulunmaktadır ve buradan çıkarılan gümüş Dünya’nın pek çok ülkesine 

gönderilmektedir.  

c. Korsika (Karşuka) Adası  
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Günümüzde Fransa'nın güneydoğusunda, İtalya'nın batısında ve 

Sardunya adasının kuzeyinde yer alan adada, tamamı 2 bin metrenin 

üzerinde 20 dağın hâkim olduğu köyleriyle, yemyeşil ormanlarıyla, 

Sicilya, Sardunya ve Kıbrıs’tan sonra, Akdeniz’in dördüncü büyük 

adasıdır. Araplar adaya kısa bir süre hakim olmuşlardır. 850 yılında 

Ağlebiler tarafından ele geçirilmiştir. Himyeri’ye, göre Korsika Bizans’a 

ait iken, Abdurrahman bin el Hekim döneminde fethetmek amacıyla 

saldırılar düzenlenmiş ve çok sayıda ganimet elde edilmiştir.  Roma’nın 

karşısında, Sicilya Adası’nın yakınlarda bir ada olarak bahsettiği Korsika 

Adası’yla ilgili olarak, halkının tamamen Hristiyanlardan oluştuğunu, 

Afrika kıyılarına yarım gün, Tunus’a ise dört günlük mesafede olduğunu 

belirtmiştir. Ada çok sayıda limanı sahiptir. Oldukça verimli arazilere 

sahip olan ada, imar edilmiştir. 

Hımyeri’nin verdiği bilgilerden başka El-İdrisi, ada halkının 

çoğunlukla Akdeniz’de gemicilikle uğraştıklarını ifade etmiştir. 

Doğusunda Tirana Denizi bulunan Korsika Adası, ağaçlıktır adada çok 

sayıda yerleşme bulunmaktadır.  

d. Malta Adası 

Akdeniz’deki ticaret yollarının oldukça önemli bir noktasında yer alan 

ada, gemilerin uğrak yeridir. Sicilya’ya 100, Tunus’a 300 km. uzaklıkta 

bulunana ada bulunduğu konum nedeniyle Akdeniz’in en önemli adası 

olarak görülmektedir. İslam ordularının erken tarihlerde fethettiği bir 

adada Müslümanların hâkimiyeti 870'ten 1091'de Normanların adayı 

almasına kadar 200 yıl sürmüştür (Kurtulmuş, 2018). Daha önceki 

tarihlerde Müslümanlar adayı ele geçirmek için seferler düzenlemiş olsalar 

da Malta Adası’nın Müslümanlar tarafından kesin bir şekilde ele 

geçirilmesi, Sicilya’daki Ağlebî komutanlardan Ahmed b. Ömer 

yönetiminde yola çıkan bir filo tarafından 870 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Hımyeri Sicilya yakınlarında bulunan bu adayı Araplar fethettiğinde (868-

869) ada muhtemelen terk edilmiş ve harap halde olduğunu ve 

Müslümanların adayı ele fethettikten sonra burada bir tersane inşa 

ettirdiklerini ve imar faaliyetlerine giriştiklerini ifade etmiştir. 

Müslümanların Malta’daki hâkimiyetinin etkileri çok fazla olmuştur. 

Arapçanın ada halkının dili ve yer adları üzerinde etkisi görülmüştür. 

Arapların adayı fetihlerinden sonra Malta kültürü Araplardan çok fazla 

etkilenmiştir. Örneğin Maltaca, Sicilya’dan gelen göçlerle Sicilya’da 

konuşulan Arapçadan etkilenerek Arapça gramer üzerine bazı Roman ve 

Anglo-Sakson oluşumların eklenmesi ile oluşturulmuştur. Günümüzde 

dahi günlük hayatta kullanılan kelimeler ve yüklemler tamamen Maltaca 
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ya da Arapça kökenlidir. Bununla beraber günümüzde Malta’nın en çok 

turist çeken ve ülkenin iç bölgesi sayılabilecek bir konumda bulunan 

adanın eski başkenti Mdina şehrinin ismi de Arapça “şehir anlamına gelen 

medineden” gelmektedir. 

Konumunun öneminin yanı sıra ada ekonomik açıdan da önemlidir. 

Müslümanların Malta’da tersana kurmalarının temel nedeni Malta 

Adası’nda sedir ağacının bolluğundandır. Bu sayede Malta Adası, İslam 

donanmasının hem gemi üretim merkezi, hem de Akdeniz’de hareket 

merkezi durumuna gelmiştir. Malta’daki İslam hâkimiyeti Sicilya ve diğer 

adalardakinden daha uzun sürmüştür. Kazvini (XIII. yy.), Malta Adası’nı 

şu ifadelerle anlatmaktadır; 

 “Endülüs yakınlarında bir ada olan Malta, bolluk ve bereket 

içerisindedir. Adada çok sayıda şehir ve köy mevcuttur. Ada her çeşit 

meyve ağacına sahiptir.” 

Kaynaklarda belirtilen Malta’nın diğer özelliği de buradaki hayvan 

varlığıdır. İbn-i Havkal Malta’da Sicilya ve Girit arasında bulunan daha 

çok sayıda koyun ve yabani eşek bulunduğunu belirtmiştir. Bu yüzden de 

başka memleketlerden insanalar Malta’ya yabani koyun ve eşekleri 

avlamak amacıyla gelmektedir. Ayrıca Malta Adası balı ile meşhurdur. El 

Bekri de Malta Adası’nın her yerinin fıstık çamı ve zeytin ağaçları ile kaplı 

olduğunu ifade etmiştir.  Orta Çağ dünyasının en ünlü seyyah ve 

coğrafyacılarından biri olan El-İdrisi Malta Adası’nın Akdeniz’deki 

konumuna vurgu yapmaktadır. Malta Adası’nı önemli kılan bir diğer 

özelliği de doğusunda Girit’e kadar başka bir adanın olmamasıdır. Yani, 

deniz yolculuğu sırasında konaklama, ihtiyaçların karşılanması için uzun 

Girit’ten önce uğranabilecek son yerdir. Malta Adası, her türlü meyve-

sebzenin yetiştirildiği, koyun sürülerinin otlatıldığı çayırlarla kaplıdır. 

Bununla beraber Malta Adası, asıl önemli olan eşsiz lezzetteki balıdır.  

e. Girit (Akritş) Adası: 

IX. İle X. yüzyılda Müslümanlar ile Bizanslılar arasında çok önemli bir 

rol oynamıştır. Ege Denizi’nin kapısı durumunda olan adalardan biridir. 

Ada, 828 yılında Araplar tarafından fethedilmiş ve 961 yılında tekrar 

Bizans hâkimiyetine girmiştir. Girit Adası’nın en büyük şehri olan 

Kandiye ismi de Araplardan gelmektedir. Girit, Müslüman Araplar 

tarafından fethedildikten sonra Kandiye’nin eski yerleşme yerinin hemen 

yakınında bir kale olarak kurulmuştur. Araplar buraya Rabad’ul handak 

veya Handak (   .hendek) adını vermişlerdir :الخندق şehir, dış semt ve :َربَضٌ 

Daha sonra Yunanca ve İtalyancaya, Kandaka, Kandika şeklinde girmiştir.  
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Avrupa kaynaklarında Candica, Cantiga, Candida veya Candia olarak 

geçen bu kelime Türkçeye de Kandiye olarak telaffuz edilmiştir. Şam 

Denizi’nde yer alan adada çok sayıda şehir ve yerleşme mevcuttur. 

Hımyeri, Girit’in en büyük şehrinin Handak (Hendek) olduğunu belirtirken 

İdrisi adanın Korint şehri olduğunu söylemiştir. El İdrisi ise Girit Adası, 

Şam Denizi’nin büyük ve önemli adalarından biridir. Doğudan batıya ince 

uzun bir şekli ve çok sayıda yerleşmesi vardır. Adaya gelen gemiler adanın 

doğusunda bulunan iskelede demirlemektedir.  El Ubeyd, Girit Adası’nın 

ismi de (Arapça Akritş) burayı ilk defa inşa eden Kerati isimli birinden 

gelmektedir. Hımyeri Akritş, kelimesinin 100 şehir anlamına geldiğini ve 

gerçekten de adadaki şehir sayısının 100 olduğunu belirtmiştir. 

Ada çeşitli ürünlerin üretim ve ticaret merkezidir. Burada üretilen 

ürünler dünyanın başka ülkelerin gönderilmektedir. Hatta buranın sahip 

olduğu zenginlikler Hindistan’la yarışabilecek miktardadır. Girit 

Adası’nın en önemli ürünü damla sakızıdır (  مصطكى Mastaki) (El Zühri). 

Burada üretilen damla sakızı oldukça kalitelidir ve dünyanın pek çok 

ülkesine satılmaktadır. Burada başta buğday olmak üzere arpa, turp, susam 

ceviz, nar, peynir ve ayrıca çok miktarda susam yağı üretilmektedir. (El 

İdrisi, İbn Havkal). 

İbn Havkal Girit Adası’nın çeşitli meyve ağaçları bakımından zengin 

olmasının yanı sıra burada dağ keçisinin de çok olduğunu ifade etmiştir. 

Ayrıca Girit Adası’nda altın madenin bulunmaktadır. El Bekri adada çok 

fazla dağ keçisi bulunduğunu belirtikten sonra tilki, aslan, yılan ve benzeri 

bir sürüngen bulunmadığını vurgulamıştır. Hatta ons göre buraya bir yılan 

geldiğinde karaya çıkar çıkmaz ölmektedir. Ada üzüm bağları ve çeşitli 

meyve ağaçlarıyla kaplıdır.  Endülüslü ünlü coğrafyacı El Bekri’ye göre 

Girit’in bir diğer özelliği de müziğin Dünya’da ilk ortaya çıktığı yer Girit 

Adası’dır.  

f. Rodos Adası 

Anadolu’nun hemen güney batısında yer alan bu ada, Ege Denizi’ne 

açılan güzergâhta oldukça önemli bir konumdadır. Oniki Ada’nın 

yüzölçümü olarak en büyüğü Rodos’tur. 652’de, 654’te, 661 ve 672- 

673’de adaya ilerleyişi görülmüş olan Araplar, geçici olarak yerleştikleri 

adadan 679- 680 yılında ayrılmışlardır. 

VII. yüzyıl ile IX. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde Rodos, 

Akdeniz’ açılan Arapların hedefi olmuştur. Hımyeri  eserinde 672 yılında 

Emevî Halifesi Muâviye b. Ebû Süfyân’ın ordusu adaya çıkarma yaptığını, 
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fakat sonra geri çekildiklerini söylemştir. Belazuri bu adayla ilgili olarak 

şu ifadeleri kullanmıştır;   

“Akdeniz’in en verimli ve zengin adalarından biridir. Adada zeytin 

ağaçları, üzüm bağları, çeşitli meyve ağaçları bulunur. Ayrıca çok sayıda 

tatlı su kaynağı da mevcuttur.” 

g. Kıbrıs Adası 

İslam ordularının, denizlere açılmada ilk ele geçirdikleri ada burası 

olmuştur. Çünkü adayı bir üs olarak kullanan korsanlar sürekli Müslüman 

ticaret gemilerine saldırıyor, hacca gidenleri taciz ediyor ve hatta bazen 

Müslümanların malları gasp edilirken, bazen kendileri hapsediliyorlardı.  

Özellikle Araplara ait gemilerin Akdeniz’e açılmasını engelledikleri için 

Kıbrıs’ı ilk yıllarda fethetme yoluna gitmişlerdir. Doğuya açılan gemilerin 

mutlaka uğradığı, çeşitli ürünlerin alınıp satıldığı bir ada olarak 

anlatılmaktadır. Ada halkı, başta ticaret olmak üzere, tarım ve bakır 

madenciliği sayesinde oldukça zengindir. Nitekim Akdeniz’e hâkim olmak 

isteyen her devlet gibi Emeviler de Kıbrıs’a da hâkim olmak istemiştir.  

Emevi halifesi Muaviye, Suriye valisi iken burayla ilgilenmiş ve onun 

döneminde fethedilmiştir.  

İncelenen eserlerde nüfus yapısı hakkında çok ayrıntılı bilgiler yer 

almamaktadır. Adadaki nüfusu tanımlarken seyyahlar daha çok din odaklı 

tanımlamalara gitmişlerdir. İslam coğrafyacılardan İstahri eserinde Kıbrıs 

Adası’nın o dönemki nüfus yapısı hakkında bilgiye ulaşılmıştır. Bu 

konuyla ilgili olarak İstahri; “Kıbrıs’ta yaşayan nüfusun tamamının 

Hıristiyan Rum’dur ve adada hiç Müslüman nüfus bulunmamaktadır.” 

ifadelerini kullanmıştır. Örneğin Humeyri’nin eserinde Kıbrıslılar 

hakkında şu ifade geçmektedir; “Kıbrıs Adası’nda ticaret ve tarımla 

geçinen bir nüfus vardır. Buradaki insanlar çok çalışkan ve zengindirler. 

Burada bakır madeninin varlığı da ada halkının zenginliğine etki 

etmiştir.” 

El Bekri, eserinde ladin zamkı olarak da geçen karasakız veya ağaç 

zamkının tedavide kullanıldığı (çam terebentin) belirtilmektedir. Burada 

üretilen ladin zamkının imparatorun emriyle gemilerle İstanbul’a 

götürüldüğünü belirten de İstahri’dir. Kazvini ve İbn’ül Verdi’de 

belirtildiğine göre burada elde edilen zamkın eşi benzeri yoktur ve bu 

yüzden de buradan toplanıp İstanbul’a gönderimektedir. Adada üretilen 

karasakız ile ilgili olarak Yakut el Hamavi “Kıbrıs’ta özellikle karasakız 

bol miktarda bulunmaktadır. Burada üretilen sakızlar Bizans 
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İmparatoru’nun emriyle gemilerle İstanbul’da toplanmaktadır. Başka yere 

gönderilmelerine izin verilmemektedir” ifadelerini kullanmıştır. 

Adada köyler, çiftlikler çeşitli ağaçlar, tarlalar, davarlar ve dünyanın en 

kaliteli zac yağı buradan pek çok ülkeye gönderilmektedir (İdrisi,  İbn 

Havkal). İbn-i Havkal’a göre Kıbrıs Adası’nda yetiştirilen tarım 

ürünlerinin başında buğday, arpa ve diğer tahıllardır. El-İdrisi adada üç 

önemli şehir olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan ilki adanın güneyinde 

bulunan oldukça güzel ve büyük bir şehir olan Nimusun (Limasol), diğeri 

adanın orta kesimindeki Lefkasiye (Lefkoşa) ve sonuncusu da Kriniye 

(Girne) şehridir. Bu son iki şehir de zengin çarşıları vardır. Bu iki şehirde 

özellikle bal çok fazla miktarda bulunmaktadır.  

7. SONUÇ 

İslam coğrafyacıları bir anlamda Akdeniz’i en küçük ayrıntısına kadar 

incelemiş ve bu bilgilerle Arap orduları bu havzada geçmişten beri etkili 

olan hakim güçlerin önüne geçebilmişlerdir. İlk başlarda ayrı ayrı 

isimlendirmeler görülse de daha sonra Akdeniz’in tek bir deniz olduğu 

düşüncesinin de olduğu görülmüştür. İlk başlarda Roma (Rum Denizi), 

Şam Denizi, Konstantiniye Denizi gibi isimler kullanılmış olması bu 

nedendir. Arap hakimiyetinin Akdeniz’de güçlenmesine paralel bir şekilde 

Akdeniz’den Şam Denizi olarak bahsedilmiştir. 

İncelenen eserlerde Orta Çağ’da İslam dünyasında o zaman dünyasının 

en uzak köşelerine dair bilgiler yer aldığı belirlenmiştir. Eserlerde Uzak 

Doğu’dan en ulaşılmaz Kuzey Kutbu’na yakın yerler hakkında bilgilere 

ulaşılabilmektedir. O dönem yaygın olan görüşlere göre tüm dünyayı saran 

bir tek deniz bulunmaktadır. Diğer denizler de bu büyük okyanustan 

kaynağını almaktadır. 

Çalışmanın sonucunda elde edilen en ilginç bilgi de o dönem 

Karanlıklar Denizi’ne, Endülüs’ün batısında bulunan Atlas Okyanusu’na 

açılan Endülüslü Müslümanlarla ilgili bilgi olmuştur. Bu bilgiye göre bir 

grup Endülüslü denizci Atlas Okyanusu’na açılmıştır. Bunlardan uzunca 

bir süre haber alınmayınca kendilerinden önceki denizcilerin başına 

gelenlerde olduğu gibi bunların da okyanusta kayboldukları düşünülürken, 

yüklü miktarda ganimetlerle dönmüşlerdir. Burada bu insanların nereye 

gittiği konusunda bir bilgi verilmemiştir. Fakat bazı zayıf kaynaklar bu 

Endülüslü denizcilerin Amerika Kıtası’na gittiklerini iddia etmektedir.  

İncelenen eserlerde İslam coğrafyacılarının ayrıntılı bir şekilde ele 

aldığı bir diğer önemli konu da Cebelitarık Boğazı’ndaki Afrika ile 
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İspanya’yı birleştiren köprüdür. Kaynaklarda bu köprünün varlığına dair 

önemli bilgiler sunulmuştur. Bu bilgiler arasında köprünün uzunluğu, eni 

ve nasıl olduğudur. Günümüzde bu köprüye ait herhangi bir kalıntı 

bulunmamakla beraber, Orta Çağ İslam coğrafyacıları durgun zamanlarda 

denizin altında köprüye ait kalıntıların görülebildiğini iddia etmişlerdir.  

İslam coğrafyacılarının eserlerinde Akdeniz’in adaları ve bu adaların 

beşeri ve ekonomik özellikleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Eserlerde 

adaların konumları, büyüklükleri ve adaların aralarındaki mesafeler 

ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. İncelenen eserlerde, adalar ve boğazlar 

hakkında bilgiler verilirken, İslam fetihleriyle ilişkisinin kurulduğu 

anlaşılmıştır. Bu da dönemin İslam coğrafyacılarının Akdeniz’de 

Müslüman Arap hâkimiyetinin sağlanmasında ada ve boğazların 

jeostratejik öneminin farkında oldukları sonucuna varılabilir. 

Orta Çağ’da olduğu gibi günümüzde de jeopolitik öneminden hiçbir şey 

kaybetmeyen Akdeniz ve Akdeniz’de bulunan adaların yaklaşık bin yıl 

önce durumu ortaya konmuştur. İslam fetihlerinin ardından buraya gelen 

Araplar, Akdeniz kültür ve medeniyetine çok büyük katkıda 

bulunmuşlardır. Neredeyse bin yıldır Müslümanların hakimiyetinde 

olmayan Malta’da konuşulan dilin Arapçanın bir lehçesi gibi olması ancak 

kültürel gelişmeyle açıklanabilir. Günümüzde Akdeniz’in doğal bitki 

örtüsü gibi algılanan pek çok meyve –sebze Arap tacirler tarafından 

getirilmiştir.  

İslam coğrafyacılarının eserlerinden Akdeniz’deki adaların ekonomik 

durumu hakkında bilgilere de ulaşılmıştır. Başta Sicilya Adası, Kıbrıs 

Adası ve Sardunya Adası’nın zenginlikleri ve güzellikleri ortaya 

konmuştur.  
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DÖRTDİVAN YÖRESİNDE ZAMAN İFADE ETMEK İÇİN 

KULLANILAN SÖZLER 

The Words Used to Express Time in Dörtdivan District 

Mehmet Solmaz 

Giriş 

Zaman, soyut bir kavram olarak özünün ne olduğunun anlaşılması 

açısından ve hayatının ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle, insanoğlunun 

tarih boyunca ilgilendiği bir konu olmuştur. Zamanın ne olduğu konusunda 

kesin bir cevap bulamasa da her toplum, kendi hayat şartları ve ihtiyaçları 

doğrultusunda onu dilimlere ayırmış ve bu dilimleri birer ölçü birimi 

olarak kullanmıştır. Zamanın dilimlenmesi ve bu dilimlerin adlandırılması 

noktasındaki farklılıkların oluşmasında, toplumların inanışları, sosyal ve 

kültürel değerleri, yaşadıkları coğrafya, etkisi altında bulundukları iklim,  

gerçekleştirdikleri iktisadî ve sosyal faaliyetler gibi çeşitli unsurlar etkili 

olmuştur. 

Aslında, insanla birlikte çevresinde bulunan her şeyi de kapsayıp içine 

alması ve bu şekliyle bütün insanlığı ilgilendirmesi açısından zaman 

evrensel bir nitelik taşımaktadır. Fakat belli bir toplum söz konusu 

olduğunda, o toplumun zamanla ilgili algı, anlayış ve ona karşı 

yaklaşımından kaynaklanan nedenlerle bu evrensel yönün yanında 

ilişkilendirildiği topluma özgü yönleri de karşımıza çıkmaktadır (Günay, 

2006:241). Herhangi bir toplum için zaman kavramı konu edildiğinde ise 

akla ilk gelen şey, takvimlerdir. Toplum hayatının düzenlenmesi ve 

organize edilmesi ihtiyacından kaynaklanan takvimler, genellikle söz 

konusu toplum için önem taşıyan bir başlangıç noktası belirlenerek ve belli 

bir ölçü birimi esas alınarak oluşturulur. Diğer ölçülebilir şeylerde olduğu 

gibi,  zaman ve onun ölçeği de itibaridir (Topakkaya, 2017: 400; Çağatay, 

1978:105).  

Tarih sahnesindeki varlıkları binlerce yıl öncesine giden Türkler, 

yüzyıllar boyunca var oldukları coğrafyalara, etkisinde kaldıkları 

iklimlerin şartlarına, yaşadıkları sosyal ve ekonomik hayata, 

benimsedikleri inanç sistemlerine hatta ilişkide bulundukları toplumların 

çeşitli etkilerine bağlı olarak zamanı dilimlere ayırıp adlandırmışlar; 

hayatlarını, gerek kendi oluşturdukları gerekse ilişkide bulundukları 

toplumlardan aldıkları zaman ölçüleriyle düzenleyip bir takvime 

bağlamışlardır. Kullanılan bu  takvimlerden bilinen en eskisi “On İki 

Hayvanlı Türk Takvimi”dir. Türklerin kendilerinin oluşturduğu düşünülen 

bu takvim dışında, Hicrî takvim, Rumî takvim ve Celalî takvimi 

                                                             
 Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal  
Bilimler Eğitimi Bölümü. mehmetsz@yahoo.com. ORCID ID: 0000-0003-2504-3181 
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günümüzde kullandığımız takvim olan Miladî takvimden önce kullanılan 

diğer takvimlerdir (Unat, 2004; Günay, 2006).  

Türk milletinin zamanla ilgili ortak algı, anlayış ve uygulamalarını 

yansıtan ve toplumun genelinin kullandığı takvimlerden başka, bölgelere 

özgü takvimler de bulunmaktadır. “Halk takvimi” olarak adlandırılan bu 

takvimler, belli bir bölgeyle ilgili,  “tecrübeye dayalı olarak geliştirilen, 

içinde önceki toplumlardan katkıların da olduğu zaman ölçüleridir” 

(Çağatay, 1978:105). Halk takvimlerinde varlık bulan ve zaman 

konusunda bölgelere özgü anlayış tecrübe ve yaklaşımları yansıtan sözler, 

Anadolu’nun birçok yöresinde,  ölçünlü dilde (ÖD) kullanılan sözlerle 

birlikte, zaman ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Araştırmamızda,  zaman ifade etmek için kullanılan sözlerle ilgili 

olarak ele aldığımız Dörtdivan, Bolu ilinin doğusunda; 40’-50’-00’ kuzey 

paralelleri ile 32’-10’-12’ doğu meridyenlerinin kesiştiği kısımda yer 

almaktadır. 385 km2 civarında yüzölçümü bulunan ilçenin, kuzeyinde 

Yeniçağa, güneyinde Gerede ve Bolu toprakları, batısında Bolu,  

doğusunda Gerede bulunmaktadır.  En uzaktaki köyünün ilçe merkezine 

mesafesi yaklaşık 10 km olan Dörtdivan, Bolu il merkezine 46, Gerede’ye 

16, Yeniçağa’ya 7 km uzaklıktadır. Tarım aletleri dışında kayda değer bir 

sanayi üretiminin gerçekleştirilmediği ilçede halk geçimini genellikle 

tarım, hayvancılık ve orman işleriyle uğraşarak sağlamaktadır.1  

Daha önce Gerede ilçesine bağlı bir bucak merkezi olan Dörtdivan, 

TBMM’nin çıkardığı “130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun2” kapsamında 

20 Mayıs 1990’da ilçe yapılmıştır. 08.05.2005 tarihinde yapılan halk 

oylamasıyla da ilçe merkezinin mevcut iki mahallesine, ilçeye bağlı altı 

köy mahalle olarak eklenerek sekiz mahallesi yirmi dört köyü bulunan bir 

ilçe haline dönüştürülmüştür.3 1985 yılında 14500 civarında olan ilçenin 

toplam nüfusu (Er, 2000), Bolu, Ankara, İstanbul gibi şehirlere yapılan 

göçler nedeniyle 2019 yılına gelindiğinde 67504’ye düşmüştür. 

Anadolu’ya göç eden Türk nüfusunun ilk yerleşim yerlerinden biri olan 

“Dörtdivan'ın en önemli özelliği, gelenek, töre, inanç, norm ve değerler 

bütünü ile Türk kültürünün başlangıçtan beri izlediği tarihî zincirin izlerini 

yansıtması ve bu zincirin en son halkasını günümüze ulaştırmış olmasıdır” 

(Er, 2000: 12).  

Zaman ifade etmek için kullanılan sözlerin ele alındığı bu çalışmaya 

konu edilen Dörtdivan ağzı (DA), Leylâ Karahan’ın  (1996) “Anadolu 

Ağızlarının Sınıflandırılması” adlı eserinde, “Batı Grubu Ağızları”nın III. 

alt grubunda gösterilmektedir.  Yöre ağzına ait ilk örneklere Evliya Çelebi 

                                                             
1 Bkz. www.dortdivan.gov.tr 
2 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmî Gazete 
3 Daha fazla bilgi için bkz. www.dortdivan.bel.tr 
4 https://biruni.tuik.gov.tr 
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seyahatnamesinde5 yer verilmesine rağmen, DA ile ilgili yeterli derecede 

gramer ya da söz varlığı çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışmada temel 

amacımız, bir yandan Türk dilinin en eski dönemlerinden izler barındıran 

bir yandan da bulunulan coğrafya, yaşanan sosyal ve ekonomik hayata 

bağlı kendine özgülükler taşıyan bu sözleri ortaya koymak; asıl olarak da 

Türkçenin genel söz varlığına katkıda bulunmaktır.  

Bulgular 

Gün ve Günün Bölümleri 

ÖD’de bir gündüz ve bir geceden oluşan 24 saatlik zaman dilimi 

anlamında kullanılan “gün” kelimesi, DA’da, gún şeklinde6 sadece 

söyleyiş farkıyla ifade edilmektedir. Benzer şekilde “bugün”  için bóğún, 

“yarın”  için yārin7 ifadeleri kullanılmaktadır. Bu zaman ifadeleri yanında 

“önceki gün” anlamında óndúgún “ertesi gün” veya “öbür gün” anlamında 

ise búrgún biçimi söz konusudur. Yörede günün kısımları için ise şu 

ifadeler kullanılmaktadır: 

Tablo 1: DA’da Günün Bölümlerini İfade Etmede Kullanılan Sözler 

Zaman Dilimi DA ÖD 

 

gece ile sabah 

arası 

ilk horuz sabah ezanından yaklaşık1 saat 

önce horozların ilk öttüğü zaman 

ala garannuk alaca karanlık, güneş doğmadan 

sabaha yakın sabaha 

garşı 

sabaha doğru, güneş doğmadan 

zeher vātı seher vakti 

sabah ezeni sabah ezanı vakitleri; çok erken 

vakit 

sabah sabāla, sabaletiyin sabahleyin 

kuşluk vakti guşluk kuşluk vakti, saat 10-11 civarı 

öğle ile ikindi 

arası 

óylen öğle vakti, öğleyin 

óyleniñ garanluğunda tam öğle vaktinde 

selanıñ vātı öğle vakti 

óyliynen ikindiniñ arası öğle ile ikindi arasında 

ikindi akşam arası  ikindin ikindi vakti 

geç vakıt akşama yakın 

dar vakıt akşama yakın 

 āşamletiyin, āşam 

ezeni, 

akşam, akşam ezanında 

                                                             
5 Bu konuda bkz. M. Solmaz, Evliya Çelebi Seyahatnamesindeki Bolu Ve Dörtdivan 
Ağzına Özgü Sözler Üzerine Turkish Studies Volume 8/9 Summer 2013, p. 2229-2242 
6 Bu çalışmada amacımız doğrultusunda belirli ses işaretlerini kullandık. Burada kullanılan 

“ú” simgesi “u-ü” arasında bir sese¸“ó” simgesi ise  “o-ö” arasında bir sese karşılık 

gelmektedir. Bunlar dışında DA’da sıklıkla karşımıza çıkan “nazal n”yi diğer “n” sesinden 

ayırmak için “ñ” simgesi kullanılmıştır. 
7 “ā” simgesi uzunluk belirtmektedir. 
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akşam ile yatsı 

arası 

gún gavuşunca güneş batınca 

ilk āşam akşamın başlangıcı 

āşamın bi vakti akşam geç bir vakitte 

āşamınan yatsunuñ 

arasında 

akşam ile yatsı arası bir vakitte 

yatsuya yakın yatsı vaktine yakın 

yatsı vakti yatsun yatsı vakti 

gece geceliyin,geceletiyin,  

geçliyin, gece gece 

gece, geç vakitte 

DA’da, günün geceden sabaha kadar olan kısmına ait zaman ifadeleri 

ilk horuz, ala garannuk, sabaha yakın, sabaha garşı, zeher vātı şeklindedir. 

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere Dörtdivan’da gün, horozların ilk 

ötüşüyle başlamaktadır. Tarım, hayvancılık ve orman işlerinin yapıldığı ve 

uzak mesafelere yaya olarak, at ve katırlarla ya da öküz arabası olarak 

adlandırılan kağnılarla gidildiği bir dönem ve toplumda güne olabildiğince 

erken başlamak, işlerin bir kısmını henüz güneş doğmadan yapmak 

gerekmekteydi. Böyle bir dönemin izlerini taşıyan bu ifadeler belirli bir 

zaman dilimine karşılık gelse de kesin bir saate karşılık gelmemektedir. 

Yine aynı şekilde óyliynen ikindiniñ arası, āşamınan yatsunuñ arası 

ifadeleri de gerek iki birim arasındaki süreden gerekse yılın farklı 

zamanlarındaki saat farkından kaynaklanan sebeplerle kesin bir saate 

karşılık gelmemektedir.  

Dörtdivan’da sabah ezeni ve āşam ezeni zaman ifadeleri de belirli birer 

vakte işaret etmekten ziyade, “gündüz çok erken ve çok geç vakitte yapılan 

işler” için kullanılmaktadır Yine aynı biçimdeki ifadeler olan geç vakıt ve 

dar vakıt sözleri de akşam vaktine yakın olan sınırlı zaman aralığını ifade 

etmektedir. 

ÖD’deki akşam vakti ile yatsı vakti arasındaki süreyi karşılamak üzere 

kullanılan zaman sözleri āşam ezeni, gún gavuşunca ilk āşam, āşamıñ bi 

vakti, āşamınan yatsunuñ arasında, yatsuya yakın ifadeleridir. Yöre 

ağzında ÖD’den ayrılan gún gavuşunca sözü “güneşin batması” anlamında 

kullanılmaktadır. DA’da ilk āşam, akşamın başlangıç vaktini, āşamınan 

yatsunuñ arasında, yatsuya yakın sözleri de sırasıyla yatsı vaktine kadar 

olan sonraki zaman dilimlerini ifade etmede kullanılır. Akşam vakti ile 

yatsı vakti arasındaki kısa zaman dilimini anlatmada kullanılan sözlerin 

çokluğu da DA için dikkat çekici bir başka noktadır.  

DA’da günün bölümlerini ifade eden öğle, ikindi, akşam ve yatsı 

adlarının “+lIk” eki almış biçimleri olan öylelik, ikindilik, āşamlık, 

yatsuluk sözleri “bu vakitler için hazırlanan veya bu vakitlerde yenilen 

yemek” anlamında kullanılmaktadır. Gün ve günün bölümleriyle ilgili, 

yörede tespit ettiğimiz, atasözü ve deyimler ise şu şekildedir: 
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bi guşluk derdi, bi gışlık derdi: geçim kaygısı. öd’de kullanılan 

“boğaz derdi” deyimiyle benzer anlamdadır. 

bulaşuğu āşamdan yıkāsan işi bite, sabaha koyāsañ dişi bite: 
akşama ait bulaşıkları             sabaha bırakırsan sabahkilerle birlikte çoğalır. 

hem bu yüzden hem de kalıntılar beklediği için temizlemek de zorlaşır. 

genel anlamıyla her işi vaktinde yapmak gerekir anlamında söylenen bir 

söz. 

diniyvegún: gece gündüz, sürekli (dün ü gün). 

dúnden óldúñ de dúnekden mi dúşdúñ: halsiz, yorgun görünen 

kimselere söylenir. 

gadunuñ kótúsú óyliye gada erkeğiñ kótúsú ómrúñe gada: 

kadınların, eş seçimi konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiğini 

seçilen eşle birlikteliklerinin ömür boyu süreceğini ifade etmektedir.  

gece yol giden gúndúz derile gelen dağıla gide: yapılması gereken 

işleri gündüz vakti yapmak gerekir. 

gún gavuşuvemek: vakti geçmek. yavaş hareket eden, bir işi yapmakta 

zaman kaygısı taşımayan kimseler için kullanılmaktadır.  

gúndúz gózúynen: gündüz vakti, hava aydınlıkken. 

góz ışığında: gündüz vakti. 

hırsuzluk āşamdan olu: işleri vaktinde, fırsat varken yapmak gerekir. 

horuzu çoğ olan eviñ sabahı geç olu: herhangi bir konuda fikir beyan 

eden kişi ne kadar çoksa, sonucu o kadar geç ulaşılır. bu yüzden her 

topluğun bir lideri olmalıdır. 

kótú góñúlún āşamı olmaz: olumsuz şeyler düşünen kişiler zor vakit 

geçirir. 

tovuklā dúnemeden gelmemek: eve geç gelmek, gece gelmek. 

Haftanın Günleri  

Derleme Sözlüğüne dayanılarak yapılan bir çalışmada (Aşçı ve Yastı, 

2008) Anadolu ağızlarında gün adlarının daha çok ticarî faaliyetlerle ilgili 

olduğunu ortaya konulmuştur. Yazarlar söz konusu makalelerinde, 

Derleme Sözlüğünde tespit ettikleri 101 gün adından 80’inin pazar ve 

pazar, yeriyle ilişkili adlar olduğunu belirtmişlerdir (Aşçı ve Yastı, 2008: 

123).8 DA’da da ÖD’den farklı olarak kullanılan gün adlarının bu şekilde 

olduğu görülmektedir. Haftanın belirli günlerinde Dörtdivan ilçe merkezi 

ile Dörtdivan’a yakın farklı merkezlerde kurulan ve DA’da haftanın 

                                                             

8 Derleme Sözlüğünde DA’ya ait herhangi bir veri bulunmamaktadır. 
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günlerinin adlandırılmasında ölçü olan bu pazarlar, sadece alışveriş 

yapılan yerler değil; aynı zamanda sosyal ilişki ve iletişimin 

gerçekleştirildiği alanlardır. Yöre ağzında haftanın günlerinin beşinin adı 

çevrede kurulan pazarlarla ilgilidir:  

Tablo 2:. DA’da Haftanın Günleri 

Gün DA ÖD 

1.  Bolu bazarı pazartesi 

2.  sāli/Bolu’dan geldúğúñ gún salı 

3.  çarşamba çarşamba 

4.  Çağa/Çağa bazarı  perşembe 

5.  Cuma cuma 

6.  Gerede/Gerede bazarı cumartesi 

7.  gapalı bazar gúnú pazar 

Tabloda görüldüğü üzere Bolu şehir merkezinde pazartesi günleri 

kurulan pazar, DA’da haftanın ilk gününü adlandırmada Bolu bazarı 

şeklinde kullanılmaktadır. Bolu'nun ilçeye olan uzaklığı; geçmişte yaya 

olarak, hayvan sırtında ya da hayvanların çektikleri arabalarla yapılan 

yolculukların uzun sürmesi ve yolculuğun geceye alması nedeniyle Bolu 

pazarından dönüş ertesi güne; yani salı gününe kalmaktadır. Dolayısıyla 

salı günü için DA’da sāli adıyla birlikte Bolu’dan geldúğúñ gún ifadesi de 

kullanılmaktadır.  

Çarşamba günü yakın çevrede kurulan herhangi bir pazar veya 

gerçekleştirilen ekonomik/ticarî bir faaliyet bulunmamaktadır. Çarşamba 

gününün ÖD’deki biçimiyle ifade edilmesini bu duruma bağlayabiliriz.  

Perşembe günleri Dörtdivan’a 7 km uzaklıkta bulunan Yeniçağa’da ilçe 

merkezinde “Yeniçağa Pazarı”  gerçekleştirilmektedir.ÖD’deki  perşembe 

gününün DA’daki karşılığı olan Çağa/Çağa bazarı gün adı, Yeniçağa’da  

kurulan bu pazarla ilişkili bir addır. 

 Çevrede, cuma günü kurulan pazar Dörtdivan ilçe merkezindedir. 

Cuma günü bu yüzden Cuma Pazarını belirtmek üzere Cuma olarak 

adlandırılmıştır. Bu adlandırmaya bağlı olarak Cuma’ya gitmek ifadesi 

Dörtdivan’da kurulan pazar için; Cumayeri ise Dörtdivan kasaba 

merkezine karşılık gelmek üzere, burada kurulan pazardan dolayı 

kullanılmaktadır. Benzer şekilde her yıl eylül-ekim aylarında Dörtdivan 

ilçe merkezinde gerçekleştirilen panayırlar için de DA’da cuma mahyası 

adı kullanılmaktadır. 

DA’da, ÖD’deki cumartesi adını karşılamak Gerede/Gerede bazarı 

adları kullanılmaktadır. Bu adlandırma Gerede'de cumartesi günleri 

kurulan pazarla ilgilidir. Çevrede hiçbir pazarın kurulmadığı ve bankaların,  

kamu kurumlarının kapalı olduğu pazar günü, gapalı bazar gúnú olarak 

adlandırılmıştır. Dörtdivan’da haftanın günleriyle ilgili olarak kullanılan 

atasözü ve deyimler ise şu şekildedir: 
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ak gún ağarıp durmaz gara gün gararıp durmaz: iyi kötü bütün 

durumlar geçicidir. daha çok sıkıntılı zorlu günler için söylenen bir sözdür. 

bi gúne gelmemek: zaman çabuk geçer. beklenen gün çabucak gelir. 

Çağıyı çarşambıyı birbirine garuşdumak: işleri içinden çıkılmaz 

hale getirmek 

dokuz ayıñ çarşambası bi arıya gelmek: yapılacak birçok işin belli 

bir zaman diliminde ve sınırlı bir zamanda bitirilmesi gerektiğinde 

söylenen bir söz  

geçdi Bolu’nuñ bazarı: yapılacak iş için  uygun zaman geçti,  fırsat 

kaçtı.öd’ “geçti borun pazarı” sözünün yöredeki şeklidir. 

Yıl, Mevsimler ve Sayılı Günler 

DA’da içinde bulunulan yıl için ÖD’deki kullanımlara benzer şekilde 

bu sene ya da bu yıl ifadeleri kullanılmaktadır. İçinde bulunulan yıldan bir 

yıl öncesi için, ÖD’de de kullanılan geçen sene sözü ve Anadolu’nun 

birçok yerinde kullanılan bıldır sözüyle birlikte, çıkan sene ve giden sene 

sözleri de kullanılmaktadır. Gelen sene, yeñiye ve seniye ise Dörtdivan’da, 

bir yıl sonraki zamana karşılık gelen sözlerdir. Bu sözlerden başka “bütün 

yıl”, “yıl boyunca” anlamına gelen yıl on iki ay sözü ile “yıldan yıla”, 

“gittikçe” anlamlarındaki seneden seniye sözü DA’da bu bağlamda 

kullanılan sözlerdir.  

 Karadeniz ikliminin görüldüğü Dörtdivan’da,  ÖD’deki ilkbahar, yaz, 

sonbahar ve kış mevsimlerine karşılık gelen adlar olmak üzere ilkyaz, yaz,  

gúz ve gış mevsim adları kullanılmaktadır.  Bu adların yanında yörede her 

mevsime özgü doğal ya da sosyal sebepli bölümlemeler de söz konusudur. 

Tablo 3'te Dörtdivan’da mevsimler ve sayılı günler ile ilgili olarak 

kullanılan zaman sözleri yer almaktadır: 

Tablo 3: DA’da Mevsimler ve Sayılı Günler İle İlgili Sözler 

ÖD DA DA 

Mevsim Mevsim Belirli Gün/Dönem 

ilkbahar ilkyaz Betdem, mart dokuzu 

çiğdemle çıkınca, ilk 

cemre, orta cemre son 

cemre, góç vātı 

yaz yaz, yazın yaz ucu ot vātı yayla vātı 

dól vātı gún dónúmú 

hıdırellez  

güz gúz, mehricaln mayhalāda odun vātı 

bostan vātı, gúz ucu, güz 

soñu 

kış  gış, gışın  
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Tablo 3’te görüldüğü üzere, Dörtdivan’da ÖD’deki ilkbahar mevsimine 

karşılık olarak kullanılan ilkyazdaki sayılı günler betdem, çiğdemle 

çıkınca, ilk, orta, son cemre, góç gúnú, mart dokuzu şeklindedir. Yörede 

ÖD’deki nevruza karşılık gelen betdem ve bu sözden daha az sıklıkta 

kullanılan mart dokuzu, yörede kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle, 

tarih olarak 21 Mart'a karşılık gelmese de anlam olarak baharın yöredeki 

adıyla ilkyazın ve yeni bir yılın başlangıcını ifade etmek için kullanılan 

sözlerdir.  

Kış aylarının sonu, baharın  (DA’da ilkyaz) başlarında çıkmaya 

başlayan çiğdem bitkisi, DA’da bir zaman işaretleyicisi olarak çiğdemle 

çıkınca şeklinde kullanılmaktadır.  “Sözlük”te “şubat ayında birer hafta 

arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi”9 

şeklinde tanımlanan ve ÖD’de genellikle “birinci, ikinci, üçüncü cemre” 

şeklinde sıralanan cemreler, DA’da ilk, orta ve son cemre şeklinde zaman 

ifadesi olarak kullanılmaktadır. 

Dörtdivan’da her ilkyazda yapılan işlerden birisi de mayıs ayında 

yaylaya çıkmaktır. Bu dönem DA’da góç vātı şeklinde zaman ifadesi 

olarak kullanılmaktadır. Söz konusu bu yayla göçü, yaklaşık iki ay sonra 

yöredeki köylerin yakınlarındaki aşağı yayladan daha uzaktaki yukarı 

yayla veya Aladağ olarak adlandırılan yaylalara ikinci defa ,bu kez yaz 

mevsiminde gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple yaz mevsiminde de ikinci 

bir góç vātı bulunmaktadır. 

Yaz mevsimi DA’da yazın (yaz mevsiminde) şeklinde zaman sözleri 

arasında yer alır. Bu mevsimin ilk dönemi ise yaz ucudur. Haziranın 

üçüncü haftasına rastlayan gündönümü, sıcaklıkların artması yağışsız 

günlerin gelmesi demektedir. Bu durumla birlikte ikinci yayla göçü 

gerçekleşir. Çayırlar ve tarla kenarlarındaki otlar biçilip toplanır. DA’da 

söz konusu bu vakitler,  gún dónúmú; ot vātı, yayla vātı, sözleriyle ifade 

edilmektedir.  Hıdırellez, DA’da kullanılan bir söz olsa da Dörtdivan’da 

bu günle ilgili bir uygulama tespit edemedik.  

DA’da sonbahar mevsimi için genellikle gúz ve az sıklıkta da mehrican 

kelimeleri kullanılmaktadır. Güzün ilk dönemi gúz ucu son dönemi ise gús 

soñu olarak adlandırılmaktadır. Eylül ayında ilçe merkezi ile Yeniçağa ve 

Gerede’de yapılan panayırlar, DA’da mayha olarak adlandırılmakta; bu 

dönemde yapılan, yapılacak olan işlerin zamanı mayhalāda sözüyle ifade 

edilmektedir. Yörede yetişen patates, fasulye, kabak gibi sebzelerin 

hasadının yapıldığı vakit DA’da bostan vātı; kış için ormandan odun 

getirmeye orman işletmesi tarafından izin verilip köylülerce kışlık 

odunların temin edilerek evlere getirildiği vakit ise odun vātıdır. 

                                                             
9 Birçok kaynakta 3. cemre için verilen tarih nisan ayının ilk haftası şeklindedir. Bu yüzden 

Güncel Türkçe Sözlükteki bu maddenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
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ağusdos zemheriniñ gardaşıdu: ağustos ayından sonra soğuk günlerin 

başlayacağını ifade eden sözdür. yörenin yaşlıları yaklaşık 2000 rakımlı 

yaylalarda ağustos ayında bile kar yağdığına şahit olduklarını 

belirtmektedirler. 

añız basdı gar basdı: ekinler biçildikten sonra tarlada kalan ekin 

köklerine añız adı verilmektedir ekinlerin pişirmesi ile birlikte bütün 

tarlalarda anılar kalır bu vaktin kışa çok yakın bir vakit olduğu anlamına 

gelen bir sözdür 

bu, gasım; evden çıkma hısım: aşırı soğukların, yağış ve fırtına gibi 

olumsuz hava şartlarının yaşandığı kasım günlerinde gerekmedikçe evden 

çıkılmamasını öğütleyen söz. 

bulutlā Gerediye, al abañı gir odıya: bulutların gerede yönünde 

(doğu) hareketinin yağış ve soğuk habercisi olduğunu belirtmektedir.  

mart bızası gibi: kışın soğuk günlerinde dahi incecik giyinen kimse.  

reçbere yat gúnú çobana dert gúnú: yağışlı, ziraat işlerine elverişli 

olmayan gün. böyle günlerde tarım işleri yapılamayacağından reçber yani 

çiftçi, evinde dinlenecektir. çoban ise yağışlı bir havada hayvanların 

peşinde olacaktır.  

úç elli yaz belli: üç defa elli gün geçtikten sonra yani yüz elligün sonra 

yazın geleceğini anlatan, öd’de kullanılan atasözü. 

yaz gış yarışma eliñ işine garışma: başkalarının işlerine karışan 

herkesin yardımına koşmaya çalışan kimseler için söylenen söz. 

yazı yazlamak gúzú gúzlemek: ömrü boyunca yapması gereken bütün 

işleri yapmış anlamında emekli olmuş , çocuklarını evelndirmiş vb işleri 

yapmış  kimseler için söylenen söz 

yer yaş el boş: hava yağışlı ve toprak yaş ise tarımla uğraşmak mümkün 

olmayacaktır. dolayısıyla da el boş ( herhangi bir iş yapılmıyor) olacaktır. 

zemheri bızāsı gibi: mart bızāsı gibi sözüyle aynı anlamdadır. kışın 

soğuk günlerinde dahi incecik giyinen kimseler için söylenir.  

zemheriniñ adı yavuz gelen ay undan doñuz: zemheri ayı soğuk, zor 

günleriyle bilinen bir aydır. ancak zemheriden sonra gelecek olan ayın da 

zemheri'den aşağı kalır bir yanı bulunmamaktadır. 

Geçmiş Şimdi ve Gelecek 

DA’da, geçmiş zamanla ilgili anlatımlarda bi zaman, bizim 

zamanımızda, esgiden, eveli, ezeli, ta ezel, temin, u devirde, u zamanıñ 

zamanında/ hókmúnde, vakti zamanında sözleri geçmişte tanıklık edilen 

veya öğrenilen bir zamana karşılık gelmekte; u devirde, u zamanıñ 

zamanında/ hókmúnde sözleri ise önceden bahsi geçen zamana işaret 
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etmektedir.  DA’da eskiden beri yapıla gelen şeyler için dünyasına geleli, 

dip gadimden, oldum olası, son zamanlarda anlamında ise soñar soñar 

sözleri kullanılmaktadır. 

Yukarıda ilgili kısımlar da bahsedildiği üzere DA’da,  geçmişte belirli 

bir gün, hafta, ay, yıl ya da mevsime karşılık gelmek üzere, geçen zaman 

sözü yanında çıkan hafta,  çıkan ay,  çıkan Çarşamba, çıkan sene çıkan yaz 

biçiminde çıkan sözü de kullanılmaktadır. Yine yaşanılan güne, geçmişteki 

aynı zamanı belirtmek üzere çıkan çarşamba bu zamanları, geçen hafta bu 

zamanları, geçen sene bu zamanları sözleri kullanılmaktadır. Yörede 

ayrıca, önceki gün için óndúgún önceki sene için ise bıldır ve bıldır sene 

sözleri kullanılmaktadır.  

DA’da, yaşanılan günden bahsederken “bugün” anlamında bóğún 

kelimesi kullanılmaktadır. Günün bölümlerini ifade etmek için ise yerine 

göre ilk horuzda, ala garanluk, sabaha yakın,  sabaha garşı,  sabah 

ezeni, sabāla, sabaletiyin,  galka galkmaz, guşluk, óylen, óyleniñ 

garanluğunda,  selanıñ vātı, óyiynen ikindiniñ arası,  ikindin,  geç vakıt,  

dar vakıt,  āşamletiyin, āşam ezeni, gún gavuşunca,  āşamınan yatsunuñ 

arasında,  yatsuya yakın, yatsun, geceliyin, geceletiyin,  geçliyin 

sözlerinden biri tercih edilmektedir. 

Gelecek ifadesi olarak DA’da, gün zaman dilimi bağlamında, “ertesi 

gün” anlamına gelen yārin ve búrgún kelimeleri kullanılmaktadır. Haftanın 

günleri için gelen cuma,  haftıya Çağa gún, gelen hafta Bolu bazarı gúnú 

gibi kullanımlar tercih itilmektedir. “Gelen” kelimesiyle birlikte gelen 

hafta, gelen yaz vb. zaman adlarını kullanarak ya da haftıya,  yaza,  gúzún, 

seniye, yeñiye,  çiğdemle  çıkınca, mayhalāda, yaylalāda, gús sonu 

şeklindeki zaman sözleriyle de gelecek zaman belirtilmektedir. 

Zamanla İlgili Diğer İfadeler 

Zaman ifade eden sözlerin, belli bir zaman dilimi için değil de “geçen 

veya “geçecek olan sürenin uzunluğu,” “yapılan yapılacak olan işin zaman 

diliminin uygun olmayışı” gibi nedenlere bağlı olarak kullanılması da söz 

konusudur. DA’da bu şekilde kullanılan sözler sabah ezeni,  āşam ezeni, 

selanıñ vātı, ilk āşamdan,  diniyvegún: gún gavuşuvemek, tavuklar 

dúnemeden, dünyasına geleli, dip gadimden, oldum olası, yıl oniki ay, otuz 

ıramazan, yıllamak, nahandu (ne kadar zamandır, uzun zaman) şeklindeki 

ifadelerdir. 

DA’da, hartdak, üssehet  (ol saat, o saat) ve necesiñ  sözleri “aniden”, 

“birden”, “hemen” anlamında, teccamuk sözü “çabucak” anlamında, 

eletgasiret, sözü “alelacele” anlamında,  habire ve manı manı, sözleri ise 

“sürekli”, “her zaman” anlamlarında kullanılan sözlerdir. 
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Yörede, zaman ifade etmekte kullanılan ancak yukarıdaki 

sınıflandırmalar içerisinde yer vermediğimiz atasözü ve deyimler ise şu 

şekildedir: 

Aladağdakı súde yoğurt çalmak/góce çorbası10 vurmak: gelecekte 

gerçekleşecek bir işten bugün gerçekleşmiş ya da gerçek düşecekmiş gibi 

söz etmek 

ay bacıyı savuşdu: öd'de ay bacayı aştı biçimi mevcuttur yapılacak işin 

zamanı geçti. fırsat kaçtı anlamındadır. 

az yaşa çok yaşa agıbet başa: hayatı kısa da olsa iyi yaşamak gerekir 

anlamında kullanılan bir sözdür. öd’de de benzer biçimleri mevcuttur. 

bayramda et yemiynen kópek etlenmez: bir işten sonuç almak için 

gerektirdiği kadar o işi tekrarlamak gerekir. 

bi soluk: bir süre, biraz. 

deli misiñ dehri11 misiñ: deli misin yoksa zamanın sonsuzluğuna 

inanan mısın? yapılan davranış, söylenilen söz akla mantığa uygun 

bulunmadığında bu deyim kullanılır. 

ecelimden ezeli: ecelim gelmeden önce. sitem belirtmek için, “eceli 

gelmeden önce öldürmek” anlamında söylenen bir sözdür. 

esgiden bızālā inekleriñ arkasından gidedi şindi inekle bızālarıñ 

ardından gidiyo: günümüzde yaşlılar ve tecrübeler çocukların,  gençlerin 

istek fikirleri doğrultusunda hareket ediyor anlamındadır. 

evmemiynen ólmemiye bakā: “her iş birgün mutlaka gerçekleşir acele 

etmemek bir de gerçekleşecek vakte kadar yaşıyor olmak gerekir” 

anlamında ironi içeren bir sözdür 

sağ olana: o vakitte (sözü edilen) sağ olursak.  

ulu bazara mı yetişeceñ: acele etme!” anlamında söylenen söz. 

uyuzlanmak: ağırdan almak. 

yıl azığı olmak: önemsiz bir şeyi önemli,  kıymetli göstermek. yıl azığı; 

bütün bir yıl boyunca tüketilmek üzere hazırlanmış yiyecek. ödünç verilen 

                                                             
10 Buğday çorbası 
11 TDV İslâm Ansiklopedisine (s.107) göre dehriyye, âlemin ezelî olduğunu ve bir 

yaratıcısının bulunmadığını savunan materyalist felsefe akımı. “Mutlak zaman” anlamına 
gelen dehr kelimesine nispeti sebebiyle bu isimle anılan ve İslâm dünyasında genel olarak 

ateist ve materyalist düşünce akımlarını temsil eden dehriyye, belirgin şahsiyetlerin 

oluşturduğu bir felsefî akımı ifade etmesi yanında çeşitli felsefe akımlarındaki inkârcı 

tezlerin de ortak adıdır.  
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ya da ikram edilen bir yiyeceğim kıymetli önemli gösterilmesi 

hissettirilmesi durumu. 

yıllamak: uzun süre kalmak, beklemek.   

Sonuç 

Günümüz insanı için (özellikle şehirlerde yaşayan) zaman bir varoluş 

sorunu olmaktan çıkarılmış, sadece bir düzenleme aracı işlevi yüklenip 

takvime saate dakikaya indirgenmiştir. Tarım hayvancılık ve orman işleri 

ile uğraşan küçük bir Anadolu kasabası olan ve bu alanlarda yaptıkları işler 

daha çok kendileri dışındaki şartlara, başka bir ifadeyle tabiatın düzenine 

bağlı olan Dörtdivan halkı için zaman, çok da uzak olmayan bir geçmişte, 

hem bir varoluş sorunu hem de bütünüyle tabiatın düzenine bağlı bir ölçü 

aracıdır. 

Bugün, Dörtdivan’da, ÖD’deki zaman ifadeleri yanında, yöreye özgü 

sözler de kullanılmaktadır. Bu sözlerin bir kısmı, Dörtdivan’ın ağız 

özelliklerine bağlı, olarak ÖD’den farklı şekilleri olan sözlerdir. 

Unutulmaya yüz tutmuş bir kısım zaman sözleri ise bölgenin 

coğrafyasından iklim özelliklerinden, yörede yaşanılan sosyal ve iktisadî 

hayattan kaynaklanan nedenlerle farklılaşan zaman ifadelerdir. 

Zamanın tabiatın düzenine göre şekillen(diril)diği Dörtdivan’da, yeni 

bir günün başlangıcını belirleyen ölçü, horozun gün içindeki ilk ötüşüdür. 

Bu süre, tarım, hayvancılık ve ormanla ilgili işlerde ve motorlu araçların 

olmadığı dönemlerde gidilecek yere ulaşmak, yapılacak olan işler için ön 

hazırlıkları tamamlamak ve işleri güneş batmadan bitirmek açısından 

önemlidir. Nitekim gün kısımlara ayrılırken gökyüzünde güneşin olduğu 

gündüz kısmının ön plana çıkarıldığı góz ışığı, gúndúz gózú, gún 

gavuşmadan ifadeleri ve “akşama yakın vakit” anlamında kullanılan dar 

vakıt sözü bu durumun birer göstergesidir. Günün bölümlerini ifade eden 

diğer sözlerde de saate, dolayısıyla sayılara bağlı bir ifade 

bulunmamaktadır. 

Dörtdivan yöresinde gün ölçeğinden daha büyük zaman dilimlerinde de 

tabiatın ve yöredeki hayat şartlarının izleri görülmektedir. Yörede, ilkyaz, 

yaz, gúz, gış olarak adlandırılan mevsimler, her mevsimde yapılan işler ya 

da tabiatta meydana gelen değişikliklere göre, çiğdemle çıkınca,  ot vātı, 

yayla vātı,  dól vātı, mayhalāda örneklerinde olduğu gibi, dilimlere 

ayrılmıştır. Ayrıca mevsimler, yaz ucu, gús soñu şeklinde de başlangıç ve 

bitiş dönemlerine işaret edilerek de zamana bağlanmıştır. 

Yukarıda bahsedilen zaman dilimlerinin geçmiş an ve gelecek 

ifadelerinde de yöreye özgü biçmeler söz konusudur. Geçmiş için bIldır, 

çıkan hafta, giden sene ifadeleri; gelecek için gelen sene, yeñiye gibi 

ifadeler bu konuda verilen örneklerdendir. “Birden” anlamında kullanılan 

hartdak sürekli anlamında kullanılan manı manı, “çabucak” anlamında 
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kullanılan ve “tez çabuk”tan geldiğini düşündüğümüz teccamuk da 

Dörtdivan’da kullanılan, yöreye özgü zaman ifadeleridir. 

Dörtdivan’da kullanılan zamanla ilgili atasözü ve deyimler de yüzyıllar 

öncesinden günümüze aktarılanlarla birlikte, yöre halkının zaman, iklim ve 

coğrafya hakkındaki düşünce ve tecrübelerinden de izler taşımakta; 

yörenin coğrafyası, yörede yakın geçmişe kadar yoğun bir şekilde yaşanan 

yaşanan iktisadî ve sosyal hayatın akislerini günümüze yansıtmaktadır. 

Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada işin doğası gereği ve insan dilinin 

üretici yapısından kaynaklanan nedenlerle, Dörtdivan’da kullanılan 

zamanla ilgili sözlerin ancak bir bölümüne yer verilebilmiştir. yapılacak 

yeni çalışmalar, konunun farklı yönlerinin ortaya konulması, yöre ağzımın 

tespiti ve özelliklerinin belirlenmesi  ve Türk dilinin genel söz varlığına 

katkıları açısından önem taşımaktadır. 
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AFİF EVREN’İN NEŞREDİLMEMİŞ BİR MAKALESİ:  

“ERMENEKLİ ŞAİR HASAN RÜŞTÜ (KEL ŞAİR)” 

 

An Unpublished Article Written by Afif Evren:  

“Poet Hasan Rüştü of Ermenek (Bald Poet)” 

 

Hatice Özdil 

 

Giriş 

Ermenekli Şair Hasan Rüştü, 1869-1936 yılları arasında yaşamış, 

istibdat döneminde muhalif kişiliği nedeniyle hayatının çoğu hapiste ve 

sürgünde geçmiş; şiirleri ve gazete yazıları ile öne çıkmış önemli bir 

şahsiyettir. Konya’nın önemli gazetecilerinden Afif Evren (1910-1977) 

ile Ermenekli Hasan Rüştü’yü buluşturan ortak nokta ise Konya’da 

çıkan Babalık gazetesidir. Bu gazetede birçok yazısı çıkan Hasan Rüştü 

ile gazeteyi yöneten Afif Evren arasında bir dostluk oluşmuştur.  

Çalışmamızın konusu, Ermenekli Hasan Rüştü’nün hayat hikâyesini 

konu alan, Afif Evren tarafından kaleme alınmış ancak neşredilmemiş 

bir makaledir. Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 

Mil Yz B 22 yer numarası ve “Ermenekli Hasan Rüşdü” adıyla kayıtlı 

bir eser mevcuttur. Bu eser, 4 yapraklık kısa bir makale veya gazete 

yazısı görünümündedir ve rik’a yazı ile Afif Evren tarafından 

yazılmıştır. Kapağındaki bilgi notunda, “hiçbir yerde neşredilmemiştir” 

ifadesi yer almaktadır. Çalışmamızda Ermenekli Şair Hasan Rüştü ile 

Gazeteci Afif Evren’in hayat hikâyelerine değinilmiş; Milli 

Kütüphane’de bulunan bahsi geçen makale hakkında bilgi verildikten 

sonra da makalenin Latin harflerine aktarılmış hali ve orijinal 

görüntülerine yer verilmiştir. Bu çalışma, önemli şairlerimizden biri 

olan Ermenekli Hasan Rüştü hakkında bilinenlere bir katkı sunmuş 

olacaktır.  

1. Ermenekli Şair Hasan Rüştü 

Ermenekli Hasan Rüştü, 1869 yılında, bugün Karaman iline bağlı 

olan Ermenek ilçesinde doğmuştur. Şair, soyadı kanunundan sonra 

Okumuşgil soyadını almıştır. Halk arasında Kel Şair olarak anılmış 

ancak bu lakabı yadırgamadığını “Ermenek Şairi Kel Rüştü fişi 

alnımda” dizesiyle dile getirmiştir. 

Hasan Rüştü’nün bütün dedeleri ve babası; Ermenek’te meşhur, 

astronominin pozitif ilim ışığında okutulup gök ilmine değer verildiği 
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ilk ilim yuvalarından biri olan Tol Medresesi’nde müderrislik ve 

mütevellilik yapmıştır (Bardakçı, 1976: 160). Babası İsmail Hakkı 

Efendi, Ermenek’in âlimlerindendir. Baba tarafından müderris oğlu, 

ana tarafından ise müftü oğludur.1 Şair iki buçuk yaşlarında iken babası 

vefat etmiştir. Yetim kalan Hasan Rüştü, dayıları ve amcası tarafından 

büyütülmüş ve ilk tahsilini onların yanında görmüştür. 1885 yılında 

Konya’ya gönderilmiş ve orada dört yıl sürecek medrese tahsiline 

başlamıştır. Hasan Rüştü, 1889 yılında İstanbul’daki dayılarının yanına 

giderek İstanbul’a yerleşmiştir. O zamanın meşhur âlimlerinden Âtıf 

Efendi’den kelam, tabiyat; ünlü edip Muallim Nâci’den şark 

edebiyatına dair önemli dersler görmüştür. O sıralarda şair Adanalı Ziya 

ile arkadaşlıkları başlamıştır. Samih Rifat’in çıkardığı Resimli Gazete 

ve Nilüfer mecmuasına yazılar gönderen Hasan Rüştü, İstanbul 

çevresinde tanınmaya başlamıştır. Zamanın Maarif Nazırı Ali Münif 

Paşa ve Ahmet Mithat Efendi’nin yardımları ile ücretsiz olarak Mülkiye 

Mektebi’ne aldırılmıştır. Hürriyet aşk ve ateşiyle yanan şair, Namık 

Kemal’in ve Ziya Paşa’nın kitaplarını okuyarak, onların fikirlerini 

benimsemiştir. 

II. Abdülhamid’e ve istibdata kin ve nefret taşıyan şair, en kuvvetli 

silahı olan kalemine sarılmıştır. Bu amaçla yazdığı şiirlerini ve 

yazılarını güvendiği arkadaşları ile paylaşmıştır. Ancak gizli 

toplantılarda sır olarak okunan bu eserler, kısa zamanda jurnalciler 

yoluyla saraya da iletilmiştir. Mülkiye Mektebi’nin son sınıfında iken 

imtihanlara 45 gün kala, mektep idaresinin kendisine yaptığı 

haksızlıklara karşı sağlam bir müdafaada bulunması yüzünden, 

kendisine cinnet isnat edilerek tımarhaneye gönderilmiştir. 

Hasan Rüştü, yazdığı muhalif yazıların açığa çıkması ile 1892 

yılında Mülkiye Mektebi’nin son sınıf imtihanları yapılırken 

yakalanmıştır. Zaptiye Nazırı, işi birkaç sene hapis cezası ile 

savuşturmuş olsa da şair, hapishanede kötü günler geçirmiştir. Üç sene 

hapiste yattıktan sonra yine Zaptiye Nazırı’nın yardımlarıyla 

Ermenek’e sürgün edilmiştir. 

Doğduğu yere bu kez daha olgun ve kültürlü olarak dönen Hasan 

Rüştü, babasının ve dedelerinin müderrislik yaptığı Tol Medresesi’nde 

yeni usullerle pek mühim dersler okutmuştur. Zekâ ve irfanına inanan 

çok sayıda gence; o günün siyasî durumunu, istibdadın ve II. 

                                                             
1 Ermenekli Hasan Rüştü’nün hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için bknz. 
Süleyman Kara, (2004). Ermenekli Hasan Rüştü’nün Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir 

İnceleme. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir; 

Süslü, Memduh Yavuz (1937). Ermenekli Şair Hasan Rüştü Hayat ve Eserleri, Konya. 
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Abdülhamid’in zulümlerini anlatarak bir nevi intikam alma duygusuyla 

hareket etmiştir. 

Bu sırada yazdığı şiirleri Konya gazetesinde yayımlamıştır. Bu süre 

zarfında İstanbul’da kendini unutturduğunu düşünerek, ideallerini 

gerçekleştirmek amacıyla tekrar İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da 

kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla zaman zaman toplantılar yapmıştır. 

Bu toplantılar, jurnalcilere yakalanmamak için çok gizli yürütülmeye 

çalışılsa da, Hasan Rüştü yakayı bir kez daha ele vermiş ve birkaç ay 

hapsedildikten sonra İzmir’e sürgün edilmiştir. Bu yüzden Zaptiye 

Nazırı’na çok öfkelenen şair, ona bir hiciv yazmıştır. Ancak şair, 

Paşa’nın aslında onu İzmir’e göndererek kendisine iyilik yaptığını, 

sonradan anlayarak itiraf etmiştir.  

İzmir’de şairi koruyup kollayan Kamil Paşa, II. Abdülhamid’in 

sadrazamı iken, padişaha meşrutiyeti teklif ettiği için azledilmiş ve 

İzmir’e vali olarak sürgün edilmiştir. Kamil Paşa, kendisi gibi fikirleri 

yüzünden sürgün edilen yazar ve şairleri himaye etmiştir. Onlara maaş 

bağlamış, kalacak yer temin etmiştir. Hatta, bu kişileri araştırma 

yapmak için İstanbul’dan biri gönderildiğinde, şair ve yazarlara gizlice 

haber ulaştırmış ve evlerindeki yönetimi eleştiren yazıları 

kaldırmalarını sağlamıştır. Destek olduğu yazarlardan birisi de Mizancı 

Murad’dır. Mizancı Murad, 1886’da Mizan gazetesini neşretme iznini 

Kamil Paşa’dan almış ve gazeteyi, gördüğü kötü gidişatı önleyebilmek 

için halkı aydınlatacak bir fanus gibi kullanmış, Kamil Paşa da ona 

destek olmuştur (Kürüm, 2019: 460; Kürüm, 2020: 12). 

Ermenekli Hasan Rüştü, İzmir’de kendisine Kamil Paşa tarafından 

bağlanan maaşla birlikte, gazetelere yazı ve şiirler yazarak geçimini 

sürdürmeye çalışmıştır. Hatıralarında; Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi 

çocuklarına Türkçe, Arapça, Farsça dersler verdiğini, bu öğrenciler 

arasında Neyzen Tevfik’in de olduğunu belirtmiştir.  

Hasan Rüştü, İzmir’de kaldığı yaklaşık on beş yıl boyunca sade bir 

hayat geçirmiştir. İkinci nüshası olmayan birçok kitaptan müteşekkil 

zengin bir kütüphane oluşturmuştur. İzmir’de başta Şair Eşref olmak 

üzere, Müstecabizade İsmet, Maraşlı Kamil, Ruhi ve Nevşehirli Said’le 

dostluk kurmuş, onlarla bir araya gelerek ilmî, edebî, felsefî sohbetlerde 

bulunmuştur. Şair Eşref, şiirlerinin Hasan Rüştü tarafından beğenilip 

beğenilmemesine çok önem vermektedir. O dönem, bu iki şairden 

“kardeş şairler” diye bahsetmişlerdir. 

Hasan Rüştü, İzmir’de 1897-1900 yıllarında Şûle-i Edeb dergisinde, 

1989’da Muktebes dergisinde, eski tarz gazellerin yanısıra modern 

tarzda şiirlerini de yayımlatmıştır. 1901-1908 yılları arasında Ahenk 

gazetesinde Kamus-ı Türkî üzerine yazdığı bazı tartışma yazıları 

yayımlanmıştır. Bunlardan başka; İzmir, Hizmet, İttihad, İstikbal 
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gazetelerinde; Gencine-i Edep dergisinde yazı ve şiirleri yer almıştır. 

Hasan Rüştü’nün, “Sana dil verdim ise yık da harab et mi dedim” diye 

başlayan gazelinin ve “Gönlü endişe-i ahvâl-i felekle yoramam” 

şarkısının İsmail Zühdü tarafından bestelenerek, seçkin saz 

meclislerinde sık sık söylenmesi üzerine; Hasan Rüştü İzmir’de meşhur 

olmuştur.  

Meşrutiyet ilan edildikten sonra Hasan Rüştü’nün sürgün hayatı da 

son bulmuş; önce Debre’ye sonra da 1911’de Midilli İdadîsi’ne 

edebiyat öğretmeni olarak tayin edilmiştir. Burada sağlığına önem 

vermiş; içkiyi bırakarak beslenmesine dikkat etmiştir. 

Midilli, 1912’de Yunanlılar tarafından işgale uğrayınca, şair 

Akhisar’a gelmiş, önce bir süre özel bir okulda; daha sonra ise 

Alaşehir’de üç yıl öğretmenlik yapmıştır. 

1916’da Konya Lisesi’nde edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak 

göreve başlayan Hasan Rüştü; boş zamanlarında Tahir Ağa’nın 

kahvesinde edebiyat meraklısı kimselerle ilmî sohbetler yapmış, 

haftada bir gün de Mevlana’nın Divan-ı Kebir’ini okutmuştur. 

Öğrencilerinden biri olan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun 

hatıralarında anlattığına göre, Hasan Rüştü’nün divan edebiyatı üzerine 

derin bir bilgisi mevcuttur. Derslerinde kendi şiirlerinden hiç 

bahsetmeyen şair, şiirlerinden söz açmaya çalışan öğrencilerini sert 

sözlerle azarlar ve dalkavukluktan hoşlanmadığını belirtir. Ayrıca 

şairin, şiirde hece veznini küçümsediği hatta nefret ettiği, aruz vezninin 

ise müzikal ahengine meftun bir öğretmen olduğu, bu hatıralarda 

yazmaktadır (Velidedeoğlu, 1977: 116-117). 

Hasan Rüştü, Konya’da yaşarken yazdığı hatıralarını, çeşitli yazı ve 

şiirlerini; Halk, Babalık gazetelerinde ve Yeni Fikir dergisinde 

yayımlamıştır.  

Bir süre sonra Konya Lisesi’ndeki görevinden alınan Hasan Rüştü, 

bir süre İmam Hatip Lisesi’nde ve Kız Muallim Mektebi’nde görev 

yaptıktan sonra öğretmenlikten ihraç edilmiştir. Bu sırada çektiği 

fakirliği anlatan bir şiir yazmıştır. Şiirin altındaki Ermenekli Rüştü 

adını gören Konya Valisi İzzet bey, Mülkiye Mektebi’nde sınıf arkadaşı 

olan Hasan Rüştü’yü hatırlamış ve ona yardım etmek istemiştir. Bu 

sebeple şairi, bin kuruş maaşla 1927 yılında, Konya Müzesi müdür 

muavinliği vekâletine getirtmiştir. Hasan Rüştü müzede birçok önemli 

müellif hakkında çalışmalar yapmış, kıymetli birçok eseri dilimize 

çevirmiştir. Doğu edebiyatına, tarih ve felsefeye vakıf olan şair, Arapça, 

Farsça ve Fransızca bilmektedir. 20 Mart 1930’da, üç bin kuruşla 

asaleten müdür muavinliğine atanan şair, böylece maddi sıkıntılarından 

kurtulmuştur. Hasan Rüştü, 1 Ağustos 1934’te yaş haddi gereğince 
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daha önceki hizmetleri de göz önünde tutularak dolgun bir maaşla 

emekli edilmiştir. 

Hasan Rüştü Okumuşgil, zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Konya 

Memleket Hastanesi’nde, 1936 yılında vefat etmiştir.  

1.1. Ermenekli Şair Hasan Rüştü’nün Şiirleri: 

Ermenekli Hasan Rüştü’nün şiirleri, sağlığında gazete ve dergilerde 

yayımlanmıştır. Bazı şiirleri ise vefatından sonra, Memduh Yavuz 

Süslü’nün şairin hayatını ve şiirlerini anlattığı kitabında yer bulmuştur. 

Böylece Hasan Rüştü’ye ait tespit edilen şiir sayısı, ebyât ve kıtalar 

dâhil yüz beştir. Şairin şiirlerinde divan şairlerinde olduğu gibi medrese 

eğitiminin etkileri görülmektedir. Şiirlerinde divan şiirinin izleri 

kendisini kuvvetle hissettirir; şekil ve muhteva bakımından divan şiiri 

özellikleri taşır. Sadi’nin Farsça şiirlerini, Lamartine’in Fransızca 

şiirlerini Türkçe’ye çeviren Hasan Rüştü’nün, hem doğu hem de batı 

edebiyatını takip ettiği görülmektedir. İzmir’de yaşadığı dönemde 

Mevlevî şeyhi Nuri Efendi’nin etkisiyle Mevleviliğe de meyletmiştir. 

II. Abdülhamit yönetimi aleyhinde yazdığı şiirler başına bela olmuştur. 

Onun şiirlerinde hayatının hemen her devresinde yer alan karamsarlık 

hâkimdir. Yaşadığı hapis hayatı, sürgünler, ihraçlar, maddi sıkıntılar, 

içkiye düşkün olması, bekâr olması dolayısıyla yaşadığı düzensiz hayat; 

şiirlerine karamsarlık olarak yansımıştır.  

Hasan Rüştü’nün, rindâne bir üslupla yazdığı tasavvufî şiirleri, 

sosyal hayata dair ve kendi talihinden şikâyette bulunduğu manzumeler 

yanında, şahıslar için kaleme aldığı şiirleri de vardır. Abdülhak Hamit 

Tarhan, Şair Eşref, II. Abdülhamit, Mustafa Kemal Atatürk, Enver 

Paşa, Ferit Paşa, Fevzi Paşa gibi zevâta yazdığı eserleri de mevcuttur.  

2. Afif Evren 

Soyadı kanunundan evvel yazılarında Ahmet Afif, Ahmet Sabri 

isimlerini kullanan yazar, kanundan sonra, soyunun Ahi Evren’e 

dayanması sebebiyle, Evren soyadını almış ve Afif Evren ismini 

kullanmaya başlamıştır.2 

Afif Evren, 1910 yılında bugün Konya il sınırları içinde yer alan 

Ilgın ilçesinde doğmuştur. Babasını beş yaşlarındayken kaybedince 

annesi ve kız kardeşi ile Karapınar’da mal müdürü olan dayısının 

                                                             
2 Afif Evren’in hayatı ve çalışmaları hakkında geniş bilgi için bknz. Adem Demirsoy, 
(2008). Konya Basınında Afif Evren (1922-1977). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya. 
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yanında yaşamaya başlamışlardır. Çocukluğu, savaş koşulları yüzünden 

yoksulluk içinde geçmiştir. Afif Evren’in kulakları, geçirdiği çocukluk 

çağı hastalıkları yüzünden ağır işitmektedir.  

Dayısı evlenince, Konya’da dedesinin evinde bir müddet yaşamış 

sonra kendi evlerine taşınmışlardır. Kurtuluş Savaşı günlerinde, Afif 

Evren’in babasından emekli aylığı bağlanmamış; annesi, geçimlerini 

altınlarını satarak sağlamış ve cephedeki kardeşlerine de böyle yardım 

etmişlerdir. 

Afif Evren, eğitimine 1918 yılında Konya’da başlamıştır. 1926 

yılından itibaren eniştesine ait, Babalık gazetesinde hem spor hem de 

şehir muhabiri olarak görev almıştır. Afif Evren, harf devrimi sonrası, 

yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması ile gazetenin tashih 

işlerini de üstlenmiştir. Şiir ve öyküleri de bu dönemde Babalık 

gazetesinde yayımlanmıştır.  

Eniştesi Yusuf Mazhar’ın ölümü üzerine, Babalık gazetesinin tüm 

yükü Afif Evren’e kalmıştır. Gazeteye ait tüm işleri yürüten yazar, 

başka gazete ve dergilere de yazı ve makaleler vermiştir. 1952 yılında 

maddî zorluklar nedeniyle Babalık gazetesini kapatmış ve işsiz bir 

şekilde iki yıl kalacağı İstanbul’a gitmiştir. Dönüşünde Yeni Meram’da 

çalışmış, farklı gazetelerde de yazılar kaleme almıştır. Afif Evren’in 

ömrü, evsiz ve parasız bir şekilde geçmiştir. Yazı yolladığı gazetelerin 

matbaalarında ya da bürolarında, üçüncü sınıf otel odalarında ve tren 

kompartımanlarında yatmak zorunda kalmıştır. 1960 ihtilali sonrası 

gazeteler bir müddet Afif Evren’e iş vermişlerse de ortam normale 

döndüğünde yine işsizlik ve yoksulluk günleri başlamıştır.  

Afif Evren’in ölümü de, arkadaşı Hasan Rüştü’nün sonuna 

benzemektedir. Rahatsızlığı nedeniyle gittiği Konya Devlet 

Hastanesi’nde geçirdiği beyin kanaması sonucu, 1977 yılında hayatını 

kaybetmiştir.  

Afif Evren, çok sayıda esere imza atmış, kolay yazan, üretken bir 

gazeteci, yazar ve şairdir. Eserlerinin çoğu tarihe ışık tutar. Bazı gazete 

yazılarını, arşivlerin kaybolma riskine karşı bir araya getirmiş ve eser 

halinde yayımlamıştır. Pek çok yazı dizisi, öyküsü ve şiiri ise 

yayımlanma fırsatı bulamamıştır. 

Afif Evren gazetecilik yaşamı boyunca farklı türde eserler vermiştir. 

İlk yıllarında aşk ve sevgi temalı şiir ve hikayeler, hiciv benzeri eleştirel 

yazılar yazmıştır. Yusuf Mazhar Bey’i kaybettikten sonra makaleler 

yazmış; 1932 yılı sonrası başyazılar ve dizi yazılar yazmaya 

başlamıştır.  

Hasan Rüştü’nün, 1922 yılından itibaren Babalık gazetesinde şiirleri 

çıkmaya başlamıştır. Dörtlükleri bu gazetenin sağ alt köşesinde yer 
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almıştır. Kendisine yazı ve dille sataşanlara, kıtalarıyla cevap veren 

Hasan Rüştü; emekliye ayrıldıktan sonra, elleri titrediği için 

yazamadığı anılarını Babalık gazetesine anlatmaya başlamıştır. 

Kendisine sataşan bir yazara verdiği cevabın yayımlanmaması üzerine, 

bir daha yazmamıştır. 

3. Afif Evren’in Neşredilmemiş Makalesi: “Ermenekli Şair 

Hasan Rüştü (Kel Şair)” 

Ankara Milli Kütüphane’de, “Ermenekli Hasan Rüşdü” adıyla 

kayıtlı; Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz B 22 yer numarası ile 

bulunan eser 4 yapraklık kısa bir makale veya gazete yazısı 

görünümündedir. Nüshanın satır sayısı 18; ölçüleri ise 330x202 - 

210x120 mm. olup; yazı türü rik’adır. Sarı saman kâğıdına yazılmıştır.  

Aslında, Afif Evren makalesini yazmak için, “Amerikan Haberler 

Merkezi (USIS)” adlı gazetenin 4 Mart 1957 tarihli sayısının arka 

yüzünü müsvedde olarak kullanmıştır. Nüshanın ana kapağında iki tarih 

yer almaktadır. Biri 1955, diğeri ise 27.08.1958’dir. Müsvedde olarak 

kullanılan gazete 1957 tarihli olduğuna göre, kapaktaki 1955 tarihi 

başka bir şeyi ifade etmelidir. Dikkatle incelendiğinde, ana kapakta 

yazılı olan Osmanlıca başlık ile Latin harfli başlığın farklı kalemlerle 

yazıldığı anlaşılmaktadır. 1955 tarihi, kütüphane memuru tarafından 

yazılmış gibi görünmektedir. Çünkü ana kapakta yer alan; 1955 tarihi, 

Latin harfli başlık ve kütüphane mührünün üstünde yer alan Yz B 22 

ibaresi aynı kalemle sonradan yazılmıştır. Ve büyük ihtimal, nüsha 

kütüphaneye geldiğinde 1958 yerine sehven 1955 yazılmıştır.  

Nüshanın tarihi 27.08.1958 olarak gösterilmiş ve tarihin üstünde 

fiyatı 5.00 TL olarak belirtilmiştir. Yine ana kapakta kırmızı renk ile 

üstü çizili olarak yazılmış “Hiçbir yerde neşredilmemişdir.” ifadesi 

dikkat çekmektedir.  

Makalenin tamamına baktığımızda; Ermenekli Hasan Rüştü’nün 

Afif Evren’in ağzından yazılmış, kısa hayat hikâyesinin anlatıldığı 

görülmektedir. Bu bilgiler arasında yanıldıkları olduğu gibi, hiçbir 

yerde bulunmayan bilgiler de vermiştir. Örneğin Afif Evren, bu 

makalede Ermenekli Hasan Rüştü’nün Selanik’te sürgün 

bulunduğundan bahsetmiştir, ancak Selanik’te sürgün olduğuna dair hiç 

bir kaynakta bir bilgi yoktur. Muhtemelen bu, yanlış bir bilgidir. Çünkü 

Hasan Rüştü, İstanbul’dan sürgün olarak Ermenek’e ve İzmir’e 

gönderilmiştir.  

Afif Evren, Hasan Rüştü’nün şiirlerinden de aklında kaldığı 

kadarıyla alıntı yapmıştır. Alıntıladığı şiirlerin eksik veya yanlış 

kelimeler içermesi; şiirleri belli bir kaynaktan yazmadığını, ezberinden 

yazdığını kanıtlar niteliktedir. 
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Afif Evren, makalesinde yeri geldikçe dipnotlar kullanmış ve farklı 

gazetelerden kaynak göstermiş veya okuyucunun daha detaylı bilgi 

alabilmesi için geçmişte yazdığı yazılarına gönderme yapmıştır. Hasan 

Rüştü’nün hayatı ve şiirleri yanında; içkiye düşkünlüğü, bununla 

beraber bekâr ve bakımsız kaldığı, uzuvlarının titremeler içinde, ruhî ve 

bedenî yapısının yıpranmış ve sarsılmış olduğu gibi kişiliği hakkında 

da bilgiler vermektedir. 

Çalışmamızın son bölümünde, Afif Evren’in makalesi rik’a yazıdan 

Latin harflerine aktarılmış ve ek olarak eserin orijinal görüntüleri de 

eklenmiştir. 

 

4. Makalenin Latin Harflerine Aktarılmış Tam Metni 

Fi. 5.00 

27.08.1958 

Afif Evren 

ŞAİR HASAN RÜŞTÜ 

ERMENEKLİ 

______________________________________________________

____ 

Ermenekli 

Hasan Rüşdi 

(Kel Şâir) 

______________________________________________________

___ 

Afif Evren 

1955 

______________________________________________________

___ 

 

Hiçbir yerde neşredilmemişdir. 

 

(1) Ermenekli Hasan Rüşdi (Kel Şâʻir) 

Ermenekli Hasan Rüşdi (Kel Şâʻir) de Konya’dan yetişen 

kıymetlerden ve istibdâdı şiddetli seslendirenlerdendir. Ermenek 
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İlçesinde (Müftizâde) âilesindendir. Medrese tahsîlini Konya’da 

yapmış, istibdâd yıllarında İstanbul Mülkiyesi’ne girmişdir. Orada iken, 

İkinci Abdülhamid’i ve istibdâdını tekabbuh ve hem-bû eden bazı 

kıtʻaları ele geçmiş; eski sadr-ı aʻzamlardan Kamil Paşa İzmir’de vali 

iken, oraya sürülmüşdür. Fakat Paşa’dan ʻalâka ve himâye görmüşdür. 

Sürgün iken, meşhûr şâʻir Eşref’le arkadaşlık etmiş; yine istibdâdın 

kurbânlarından Müstecâbî İsmet Bey’le orada karşılaşmış ve 

tanışmışdır. 

İsmet Bey’e, istibdâd devrinin zülm ve sürgüncülüğüne dair 

hâtıralarını, cumhuriyetin ilânı sırasında Konya’da çıkan (Halk) 

Gazetesi’ne yazmışdır. Bu yazılarından evvelce başka yerde bahs 

etmişdim. (“Yeni Konya” Gazetesi (İstibdâdın Kurbanları-Müstecâbî 

İsmet) 4-20 Mart 1952) 

Hasan Rüşdi genç yaşında edebiyatla uğraşanlardandır. Selanik’de 

sürgün bulunduğu sıralarda, bundan yetmiş sene evvel Bursa’da 

çıkarılan Nilüfer (2) Mecmûası’nda şiirleri çıkıyordu. Bu mecmûanın 

bazı nüshaları bende de vardı. Orada görmüş ve okumuşdum. 

Aynı mecmûada, Ispartalı Ağlarcazâde Şâir Hakkı’nın da şiirleri 

bulunuyordu. Eserlerini mecmûa, (Müstaiddân-ı fazl u dânişden 

Ermenekli Hasan Rüşdi Efendi kardeşimizin eserleridir) gibi taʻbîr ve 

cümlelerle takdîm ediyordu. (Bak. “Nilüfer” yıl: 4. Nu.:41. Sene: 1307 

Ay: Receb) 

Hasan Rüşdi muallimlikle Kuşadası’nda, İzmir ve Manisa’nın daha 

başka kasabalarında bulundukdan sonra, Millî Mücâdele sıralarında 

Konya’ya dönmüş, orta tedrîsât mekteblerinin bazılarında Türkçe ve 

edebiyat muʻallimliği yapmış; (Babalık) Gazetesi’nde her gün kıtalar 

ve fâsılalı olarak hâtıralar ve biyografik yazılar yazmışdır. 

Yazmağa başladığı zaman söylediği iki kıta şudur: 

(Mazhar) tayf-ı hakîkat bir merd 

Görmüyor bende yoğunluk, kabalık 

Hasb-ı hâl etmek için yukarı yerim 

Bana hoş bir köşe verdi (Babalık) 

 

Bir kız talebesi için de şöyle demişdi: 

Tarz-ı tedrîsîme beyhûde kabâhat bulma 

Tutmadın rağbet u gayret yolunu sen de hânımım 

İyi dinle, iyi anla, iyi hıfz et, yoksa 
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Hab yapub âlemî sana yutduramam ben hânımım 

Hasan Rüşdi, eski Konya valilerinden rahmetli İzzet Bey’in (3) 

Mülkiye mektebinden arkadaşı idi. İzzet Bey, kendisini son 

zamanlarında korumuş, o taraflarda yeni kurulan Konya Âsâr-ı Atîka 

Müzesi müdir muavinliğine getirtmişdi. Orada, bunun üzerine bir kıta 

söylemişdi; hâtıramda kalan bir beyti şudur: 

Atmadı köhne diye İzzet-i Hak 

Müze eşyâsı meyânında bulundurdu beni 

Şâir, vatanî ve millî duygularını ifâde eden destanlar da yazmışdır. 

10 Temmuz - İzmir’in İşgâli - İzmir’in Kurtuluşu - Atatürk’ün 

Konya’ya gelişlerine âid destânları vardır. O, eskilerden sayılmakla 

beraber, millî vezni, yani hece veznini ihmâl etmemiş, ona yabancı 

kalmamışdı. (Hasan Rüşdi’nin hayat ve eserlerine dair Konyalı 

öğretmen Memduh Yavuz Süslü bir eser çıkarmışdı. Benim de, çoğu 

onda bulunmayan kıtalarını toplamış bir oturum (Babalık) Gazetesi’nde 

tefrika edilmişdi. Destânlarından birini de “Türk Folklor Araştırmaları” 

dergisinde neşretmişdim. A.E.) 

Arapça, Farsça ve Fransızca da bildiği için, müzede iken, eserlerin 

tercüme, tefsîr ve tasnîflerinde kendisinden istifâde edilmişdi.  

(4) Şâir, içkiye çok düşkündü. Sigara kullanmazdı. “Bir zehir kâfidir 

azizim efendim” derdi. Ama rakıyı da susuz olarak sert turşularla içerdi. 

Her akşam büyük bir şişe Kulüb Rakısını, haydi haydi yuvarlardı. 

Akşamları, alıştığı meyhânelerde görülürdü. Fakat ictimâi hayâtında 

terbiyeli adamdı. Orada, eski hâtıralarını, mâzinin tatlı, acı hâtıralarını 

sık sık anlatırdı. 

Bekâr ve bakımsız kaldığı için, münzevi ve derbeder bir hayâtı 

vardı. İçkinin tahribleriyle ruhî ve bedenî yapısı da yıpranmış, 

sarsılmışdı. Uzuvları titremeler içindeydi. 

Adanalı şâir Ziya ile de, İstanbul’da iken tanışmış, arkadaşlık 

etmişdi. Ona dair hâtıralarını, (Babalık) Gazetesi’ne nakl ederken, bir 

şeyden vehmlenerek ve gücenerek yarıda bırakmışdı. 

Kalem sahasında kendisine çatmış olanlara verdiği veciz ve manzûm 

cevâblar, pek cesûrâne ve şiddetlidir.  

Hasta iken kaldırıldığı Konya Memleket Hastahanesi’nde ölmüşdür. 

[1936] 

Fi.: 5.00 TL 
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5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ DİL 

BİLGİSİ SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM 

TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Şerife Özer & Selime Dilan Özkaya 

 

 Giriş 

Eğitim bireye yeni bilgi, tutum ve becerilerin kazandırılarak bireyin 

davranışlarında, kendi isteği doğrultusunda amaçlı olarak değişiklikler 

oluşturma sürecidir. Eğitim faaliyetlerinden beklenen sonuçlara 

ulaşılabilmesi planlı ve sistemli bir şekilde hazırlanan ve yürütülen eğitim 

programlarıyla mümkündür. Eğitim programları hazırlanırken öncelikle 

kazandırılması istenen davranışlar doğrultusunda hedeflere uygun konular 

belirlenerek içerik oluşturulur. Bu süreçte kazandırılması amaçlanan 

davranışlara yönelik öğrenme-öğretme kuramları, stratejileri ile yöntem ve 

teknikler belirlenir. Daha sonra ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitim 

programının belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilir. 

Günümüzde, mevcut bilginin öğrenciye aktarılmasına dayalı geleneksel 

ezberci eğitim sisteminin yerini öğrencinin bilgiye ulaşma ve bilgiyi 

kavrama becerilerini artırmaya yönelik yapılandırmacı eğitim sistemi 

almaktadır. Bu sistem, bilgileri ezberlemekten ziyade bilgiyi kullanabilen, 

karşısına çıkan yeni problemleri çözebilen, eldeki seçeneklere bakarak 

karar verebilen ve yeni bilgi üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. 

Bilgiye ulaşmanın artık son derece kolay olduğu ve rekabetin çok 

yoğun olduğu yaşadığımız dijital çağda öncelikli hedeflerin doğru tespit 

edilmesi ve bu hedeflere yönelik uygun yöntemler geliştirerek doğru 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretimde de 

uluslararası düzeyde yapılması, hedef ve davranışların buna göre 

belirlenmesi gerekmektedir. Gelişmelerin gösterdiği üzere bireylerin 

gelecekte daha gelişmiş akıl yürütme teknikleri, daha üst düzey sorma ve 

cevaplama başarısı göstermeleri bir zorunluluk olacaktır. Bu durumda 

öğretmen ve öğrencilerden beklenen üst düzey akıl yürütme yöntemlerini 

öğrenmeleri ve kullanmalarıdır. Bloom Taksonomisi öğreticiler ve 

araştırmacılar tarafından bilişsel alandaki soru seviyelerini tespit etmede 

kullanılmaktadır. Bloom ve arkadaşlarının geliştirdiği sınıflamada alt 

                                                             
 (Dr. Öğr. Üyesi); Çankırı Karatekin Üniveristesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı (Yeni Türk Dili Bilim Dalı), sozer@googlemail.com 
 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı (Yeni Türk Dili Bilim Dalı), dilanozkaya10@gmail.com 
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düzey düşünme becerileri olarak bilgi, kavrama ve uygulama basamakları, 

üst düzey düşünme becerileri olarak ise analiz, sentez ve değerlendirme 

basamakları ele alınmıştır( Bloom vd. , 1956 ). 2005 yılından bu yana 

benimsediğimiz yapılandırmacı eğitim sisteminin temelini taksonominin 

üst düzey düşünme becerilerini kapsayan basamakları oluşturmaktadır. 

Öğrenciye yönelik hazırlanan kitaplardaki sorular oldukça önem teşkil 

etmektedir. Çünkü ders kitapları öğrencilerin en kolay ulaşabildiği eğitim 

araçlarından biridir. Özellikle ders kitaplarında bulunan soruların nitelikli 

ve amaçlara uygun olması öğrencilerin başarısını da beraberinde 

getirmektedir. Çünkü ders kitapları öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor becerilerini ortaya çıkarmak için en etkili materyallerdir. 

Yapılan bu çalışma da ise Türkçe ders kitaplarında bulunan dil bilgisi 

soruları ele alınarak Türkçe alanında üst bilişsel basamaklara yönelik 

soruların yeterliliğini tespit etmektir. 

1. Dil ve Dil Bilgisi 

Herhangi bir dilin ortaya çıkması için birden fazla kişinin olması ve 

birbirlerine istek, duygu ve düşüncelerini ifade etme isteğinin olması 

gerekmektedir. Bir bireyin başka bir birey tarafından hisleri olan, 

düşünebilen ve kendisine benzettiği bir varlık olarak tanınmasıyla birlikte 

o bireyde hissettiğini ve düşündüğünü iletme isteği veya zorunluluğu 

olmakta ve bunun yöntemlerini aramaktadır (Rousseau, 2015: 1). 

Dolayısıyla dil bir arada yaşamaktan doğan toplumsal bir iletişim aracı 

olarak tanımlanabilir. 

TDK (2005) , dil bilgisini; bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını 

inceleyip kuralları tespit eden bir bilim, gramer olarak nitelendirmiştir. Dil 

bilgisi, bir dilin ses, sözcük ve sözcüklerin cümle içindeki görevlerini 

ayrıntılı olarak inceleyen ve dikkat edilmesi gereken kuralları ortaya koyan 

bir bilimdir. Dil bilgisi öğretiminin amacı, dille ilgili birtakım kurallar ve 

ilkeler öğretmek yerine öğrenilen konuları birer beceriye 

dönüştürebilmektir (Aköz & Bulut, 2010: 1898).  Dil bilgisi kuralları ile 

dili kullanan bireylerin hem anlatma hem anlama kabiliyetinin daha üst 

düzeylerdedir. 

2. Çağdaş Dil Bilgisi Öğretimi  

Geçilen çağdaş yapılandırmacı eğitim sistemi ile getirilen yenilikler 

arasında son yıllarda oldukça revaçta olan sezdirme yöntemi, dil bilgisinin 

artık geleneksel anlatımdan çıkıp öğrencinin kendisinin farkına varmasını 

sağlamaktadır. Yani amaç, kuralları sıralı bir biçimde ezberden vermekten 

öte öğrencinin o kuralları keşfetmesini sağlayacak kazanımlar ve sorular 

ile dil bilgisi kuralların sezdirilerek verilmesidir. Ezbercilikten sıyrılıp yeni 

görüşler ve farklı bakış açıları oluşturan teknikleri ile donatılmış eğitim 
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sistemine geçilmesi ile birlikte öğrencilerin dil bilgisi kurallarını kavrayıp 

daha etkili kullanabilmesi amaçlanmaktadır. 

Yapılandırmacı yaklaşımla çağdaş dil bilgisini öğretmek için sezdirme 

yöntemi kullanılmaktadır. Amaç dilin soyut kurallarını ezberleme değil 

öğrencinin dil becerilerini geliştirmektir. Bu yöntem keşfetme temellidir. 

“Öğrencinin kuralları iyi öğrenmesi için; bilgiyi genişletme, benzer ve 

farklılıkları bulma, sınıflama, gruplama, karşılaştırma yapma gibi zihinsel 

işlemlere yer verilmektedir.” ( ÖABT Türkçe Pegem Akademi, 2020: 200 

).  

3. Bloom Taksonomisi ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi 

Taksonomi eğitim alanında kullanılmak amacıyla geliştirilen 

sınıflandırmalara denilmektedir. Öğrenme ve öğretme sürecinde 

öğrencilerin ulaşacağı hedef davranışları aşamalı bir şekilde sıralanır. Bu 

çalışmada Bloom Taksonomisi ele alınacaktır. Orijinal Bloom 

Taksonomisi 1956’da Bloom ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. 

Öğrencilerin öğrenmeleri beklenen şeyleri sınıflandırma amacıyla 

kullanılan ve hiyerarşik yapıdaki bu taksonomi altı seviyeden 

oluşmaktadır. Basamaklar birbirinin devamı niteliğindedir ( Krathwohl, 

2002; Bloom vd. , 1956 ).  

Bloom ve arkadaşları tarafından başlatılan hedeflerin sıralanması ve 

sınıflandırılmasındaki temel amaç, öğrenme çıktılarının ölçmedeki 

etkinliğini artırmaktır. Eğitim alanında yeni gelişmelerle ortaya çıkan bilgi 

ve yönelimler doğrultusunda orijinal Bloom Taksonomisinde de 

değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik gerekçesi olarak, Orijinal Bloom 

Taksonomisinin üst düzey bilişsel becerileri tam olarak ölçemediği ifade 

edilmiştir (Bloom vd., 1956). Yenilenmiş taksonomim yapıda hedefler 

isim ve fiil halleri olmak üzere iki ayrı boyutta ele alınmıştır: Bunlar, Bilgi 

ve Bilişsel Süreç boyutudur. Bilgi boyutunda; olgulara dayanan bilgi, 

kavramsal bilgi, işlemsel bilgi ve biliş ötesi bilgi yer almaktadır. 

Yenilenmiş taksonomi de eski taksonomiye benzer altı basamaktan 

oluşmaktadır. Yeni taksonomide üç basamağın ismi değiştirilmiş, iki 

basamağın ise yeri değiştirilmiştir. Orijinal taksonomide yer alan 

basamaklardan bilgi basamağı “hatırlamak”, kavrama basamağı “anlamak” 

ve sentez basamağının ismi ise “analiz” olarak değiştirilmiştir. Bunların 

yanı sıra; değerlendirmek ve yaratmak basamaklarının yeri değiştirilmiş ve 

böylece yaratmak basamağı bilişsel süreç boyutunun son basamağı 

olmuştur. Genel olarak, yeniden düzenlenen Bloom taksonomisinin; 

program geliştirmeye yönelik hedeflerin oluşturulması, öğrenme-öğretme 

süreçlerinin düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile 

öğretmen yetiştirme alanlarına dönük güncel eğilimleri içeren bir yenilik 

olduğu söylenebilir. 
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Şekil 1: Bilişsel Taksonominin Değişimi 

 

Bu sınıflamalar ile birlikte amaçlar doğrultusunda hazırlanan kazanımları 

detaylı şekilde öğretip benimsetebilmek için BT’ nin, iki farklı birimde ele 

alınarak incelenmesinin kalıcı fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Bu iki 

birim BT tablosu üzerinde yatay ve dikey sütun olarak gösterilmektedir. 

Yatay sütun taksonominin daha bu önce çalışma üzerinde bahsi edilen 

bilişsel süreçleri oluşturan; bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve 

değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Dikey sütunu ise bilgi 

basamağının alt dalları olan; olgusal bilgi, kavramsal bilgi, işlemsel bilgi 

ve üst bilişsel bilgi oluşturmaktadır   ( Krathwohl, 2002, s. 213-215 ). 

Tablo 1: Yapılandırılmış Bloom Taksonomisi 
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D- ÜSTBİLİŞSEL BİLGİ       

Kaynak: Krathwohl (2002: 216) 
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Bloom (1956)’a göre bilgi basamağı fikirlerin, materyallerin veya 

olguların hatırlanmasını kapsayan sorulardan oluşur. Kavrama basamağı 

ise okuyarak anlamanın daha ötesinde iletişimi de gerektiren bir terim olup 

fikirlerin ve düşüncelerin zihinde yeniden yapılandırılarak yorumlanması 

için hazırlanan sorulardır (Bloom, Engelhart, Furst, Hill&Krathwol, 1956; 

s.63). 

Uygulama basamağında öğrencinin önceden öğrendiği bilgiyi 

kullanmasını gerekir. Uygulamanın kavramadan farkı, konuyla ilgili 

verilen problemlerin uygulama gerektirmesidir. Analiz basamağının 

hedefi, bir bütünün anlaşılması, neden sonuç ilişkisi kurarak bütünü 

öğelerine veya unsurlarına ayırmayı gerektirir. Bu bölümlerin açıklanması, 

bölümler arasındaki ilişkilerin analizini ve bütünsel ilkelerin tanımını 

içermektedir (Güler, Özek & Yaprak, 2004' ten akt Akçay, Akçay & 

Kahramanoğlu, 2017, s. 530). 

Sentez/Yaratma soruları özgün ve yaratıcı düşünme gerektiren üst 

düzey sorulardır. Bu sorular ile öğrencilerden ürünler, desenler ve fikirler 

ortaya çıkarmaları beklenmektedir (Baysen,  2006 s. 23). Yaratma/Sentez; 

kişinin zihninde önceden bulunan parçaları işlevlerine uygun kullanarak 

düşünce ve hayal gücünden yararlanıp öğrencinin ilgi ve istekleri 

doğrultusunda bütün haline getirip öncesinde oluşturulmamış yeni bir ürün 

ortaya koymasıdır. Bilişsel alan basamaklarının son evresi değerlendirme 

basamağı ise yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı, analitik ve meta bilişsel gibi üst 

düzey düşünme becerileri ile aktifleşmektedir. 

Tablo 1: YBT' nin Yapısı 

1. Hatırlama: Uzun süreli bellekten gerekli bilgiyi alma. 

1.1. Tanıma 

1.2. Anımsama 

2. Anlama: Sözlü, yazılı ve grafiksel iletişimi kapsayan öğretimsel mesajların 

anlamını saptama. 

2.1. Yorumlama 

2.2. Örnek Gösterme 

2.3. Sınıflama 

2.4. Özetleme 

2.5. Çıkarım Yapma 

2.6. Karşılaştırma 

2.7. Açıklama 

3.Uygulama: Verilen bir durumda uygun işlemi kullanma veya uygulama. 

3.1. Yürütme 

3.2. Kullanma  
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4. Analiz: Materyali bileşenlerine ayırma ve bileşenlerin birbiriyle ve genel 

yapıya da amaçla nasıl örtüştüğünü keşfetme. 

4.1. Ayrıştırma 

4.2. Örgütleme 

4.3. Yükleme/atfetme 

5. Değerlendirme: Ölçüt ve standartlara dayalı yargılarda bulunma 

5.1. Kontrol Etme 

5.2. Eleştirme 

6. Yaratma: Bir romana, tutarlı bir bütüne şekil vermek ya da orijinal bir ürün 

ortaya çıkarmak için ögeleri bir araya getirme. 

6.1. Oluşturma 

6.2. Planlama 

6.3. Üretme 

Kaynak: Krathwohl, 2002: 215 

4. Çalışmanın Kavramsal Çerçevesi 

4.1 Problem  

Türkçe dersi öğretim programlarında anlama, sıralama, ilişki kurma, 

sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz yapma, yorumlama, 

değerlendirme ve sentez yapma becerilerini geliştirebilme konularının 

vurgulanması öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ifade 

etmektedir. Bu çalışmada amaç Ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan 

dil bilgisi sorularının YBT’ ye göre sınıflandırması ve analiz edilmesidir.  

4.2 Araştırmanın Önemi 

2018 yılında hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı dikkate 

alındığında öğrenciler üst düzey bilişsel basamaktaki kazanımlara uygun 

etkinlikler düzenleyip soru-cevap tekniğini etkili bir şekilde 

kullanmalıdırlar. Bu çalışmada özellikle Türkçe dersi öğretim programında 

bulunan bu kazanımlar çerçevesinde hazırlanan ders kitaplarındaki dil 

bilgisi soruları çıkartılıp YBT’ ye göre basamaklandırılmıştır. 

4.3 Araştırmanın Yöntemi ve Modeli 

Bu çalışmada 2018 yılı (5,6, 7 ve 8. sınıf) Çankırı ilinde okutulan 

Türkçe ders kitaplarında yer alan dil bilgisi soruları analiz edilerek YBT 

açısından sınıflandırılmıştır. Araştırma var olan durumu analiz etmeye 

yarayan tarama modeli ile yürütülmüştür. Ders kitabındaki dil bilgisi 

soruları ilgili dil bilgisi konularına göre belirlenerek her bir soru YBT’ in 

bilişsel düzey alt basamaklarına göre değerlendirilmiştir. Elde edilen 

veriler son olarak tablo halinde sunulmuştur. Yapılan bu çalışmada nitel 

araştırma deseni kullanımının uygun bulunmasındaki önemli faktör bu 

desende genel olarak tümevarma yolunun esas alınmasıdır. Çünkü edinilen 

bilgiler genele mal edilebilirlik açısından uygunluk gösterir. Bu çalışmada 
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doküman analizi ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi 

genel olarak içeriğin oluşumunda araştırmacının etkisi olmayan 

materyallerinin içeriğine ilişkin objektif bir değerlendirme şeklidir. 

Araştırmacının içerik ile ilgili herhangi bir değişiklik yapması söz konusu 

olmadığı için öznel yargılardan kesin çizgilerle ayrılmıştır. Bu incelemeler 

sırasında incelenecek özelliklerin, önceden belirlenmesi ve belirli bir 

sistematik çerçevesinde araştırmacının bunları gruplayarak çalışması 

gerekmektedir. 

4.4 Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmanın verileri 2018 yılı Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi 

sorularıdır. Bu veriler sadece Çankırı ilinde okutulan 5, 6, 7 ve 8. Sınıfların 

Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi sorularının derlenmesiyle elde 

edilmiştir.  

4.5 Verilerin Analizi 

Bu veriler beceri alanlarına göre analiz edilerek YBT’ in bilişsel düzey 

alt basamaklarına göre değerlendirilerek sınıflandırılmış ve tablolar 

halinde sunulmuştur. Verilerin sınıflara göre genel dağılımı yapılmıştır. 

Doküman inceleme yönteminin uygulandığı bu çalışmada verilerin 

analizinde betimsel analiz ve içerik analizinden faydalanılmıştır. Betimsel 

analiz sürecinde literatürdeki benzer çalışmalardan faydalanılmış ve 

Bloom Taksonomisi’nin bilişsel seviyelerin özellikleri belirlenmiştir. 

İçerik analizi yöntemi ile de ilgili ders kitaplarındaki dil bilgisi soruları 

tespit edilmiştir. Daha sonra belirlenen bu soruların her birinin bilişsel 

düzeyi belirlenmiş ve bir tablo ile gösterilmiştir. Her sınıf için ayrı yapılan 

bu işlem sınıflar arası mukayese yapılabilmesi ve daha sağlıklı bir 

değerlendirmede bulunulabilmesi için yüzdelik olarak da tablolarla 

gösterilmiştir. 

4.6 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışma 2018 yılında sadece Çankırı ilinde okutulan 5, 6, 7 ve 8. 

sınıf Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi soruları ile sınırlandırılmıştır. 

4.7 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evren ve örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

Çankırı ilinde okutulan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan 

dil bilgisi soruları oluşturmaktadır. Tespit edilen sorular Bloom’ un 

Bilişsel Alan Taksonomisine göre değerlendirilmiştir. 

4.8 Bulgular 

Sorular ve kazanımlar ile ilgili genel bulgular, ayrıntılı sonuçlar 

aşağıdaki tablolarda görülebilir. 
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Tablo 3: Soruların YBT' ye Göre Sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Soruların Sınıflara Göre YBT' ye Oranı 

Sınıflar  5. Sınıf  6. Sınıf  7. Sınıf  8. Sınıf 

Hatırlama  32,61%  52,08%  12,50%  3,85% 

Anlama  13,04%  33,33%  9,38%  19,23% 

Uygulama  36,96%  12,05%  43,75%  16,67% 

Analiz  17,39%  2,08%  34,38%  53,85% 

Değerlendirme  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 

Sentez  0,00%  0,00%  0,00%  6,41% 

 

Tablo 5: Soruların Üst Bilişsel/Alt Bilişsel Oranı 

Sınıflar  5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 

Üst Bilişsel Oran  17,39% 2,09% 34,38% 60,26% 

Alt Bilişsel Oran  82,61% 97,91% 65,63% 39,74% 

 

Tablo 6: Soruların YBT Basamaklarına Göre Dağılımı 

Hatırlama  Anlama Uygulama Analiz  Değerlendirme Sentez 

29,75%  23,14% 23,14% 26,03%  0,00% 2,07% 

 

 

 

 

Sınıflar  5.Sınıf  6. Sınıf  7. Sınıf  

8. 

Sınıf 

Hatırlama  15  50  4  3 

Anlama  6  32  3  15 

Uygulama  17  12  14  13 

Analiz  8  2  11  42 

Değerlendirme  0  0  0  0 

Sentez  0  0  0  5 

Toplam  46  96  32  78 
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Tablo 7: Soruların YBT' ye Göre Üst Bilişsel/Alt Bilişsel Oranı 

Üst 

Bilişsel Alt Bilişsel 

  

76,85% 23,15% 

  

 

5. Sonuç ve Öneriler  

5.1 Sonuç  

Öğrencilerin bireysel yorum yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesini, 

düşüncelerini ifade edebilmesini, aldığı bilgiyi eleştirip 

özümseyebilmesini, başkalarının önerilerini ve değerlendirmelerini 

dikkate alarak çıkarımlarda bulunabilmesini sağlamak amacıyla kullanılan 

soru-cevap yöntemi, eğitim ve öğretimin hedeflerinin gerçekleştirilmesi 

için en etkili yöntemlerden biridir. Bu tekniğin işlevine uygun kullanılması 

durumunda öğretimdeki amaç ve kazanımların gerçekleştirilme oranı 

artmaktadır. 

Soru cevap tekniğinin öğrenciye sağladığı kazanımların çokluğu 

doğrultusunda bu yöntemin daha da işlevsel hale getirilmesi adına çeşitli 

çalışmalar yapılmış, buna göre kapsamı ve ölçtüğü alanlar yenilenmiştir. 

Yeni geliştirilen soru-cevap yönteminin amaç ve işlevleri arasında birçok 

beceri vardır. Bunlar; yapıcı ve üretken odaklı düşündürmek, derse ilgi 

uyandırmak, bilgilerin zihinde belli bir sisteme dâhil edilerek analitik 

düşündürmeyi özendirmek, sorunlara çözüm odaklı yaklaşılmasını 

öğretmek, nesnel değerlendirebilme becerisini geliştirmek, iş birliği 

kurabilme yeteneğini ortaya çıkarmak, öğrendiklerini günlük yaşamda 

uygulamasını teşvik etmek gibi üst düzey düşünme becerileri yer 

almaktadır.  

Tüm bu beceriler, Türkçe ders kitaplarında yer alan etkinliklerin 

işlevine uygun olarak öğretilmesi ve yaptırılmasıyla kazanılmaktadır. Bu 

bağlamda yapılandırmacı çağdaş sisteme uygun olarak hazırlanan 

etkinliklerde öğrenciler, özerk bir şekilde anlam odaklı hareket ederek dilin 

kullanımıyla birlikte bilişsel süreçleri de harekete geçirebilmelidir. Ancak 

bu şekilde etkin bir dil kullanımı söz konusu olacaktır. Etkinliklerde 

amaçlanan bilişsel düzeylerin farkında olarak bu etkinlikleri uygulamak ya 

da etkinliği desteklemek ve geliştirmek edindirilmek istenen dil 

becerilerinde kalıcılık sağlamaktadır. Dolayısıyla sınıftaki 

öğretmenin(öğretici/eğitmen/lider) başka bir ifadeyle öğrencilerin amaca 

ilerlemesini destekleyen liderin farkındalık düzeyi önemlidir. 
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Her derste olduğu gibi Türkçe dersinde de öğrencilere yöneltilen 

soruların yukarıda belirtilen becerileri ölçer mahiyette olması 

gerekmektedir. Bu soruların ne ölçüde amaçlanan kazanımlara uygun 

olduğunun belirlenmesinde de YBT önemli bir işlev görmektedir. 

Günümüzde ders kitaplarında yer alan soruların YBT doğrultusunda 

değerlendirmesini merkeze alan birçok çalışma yapılmıştır ve 

yapılmaktadır. 

Bu çalışmada benzer düşüncelerle gerçekleştirilmiş ve Türkçe ders 

kitaplarında yer alan dil bilgisi sorularının amaçlanan kazanımlara uygun 

olup olmadığının belirlenmesi adına YBT’ in bilişsel düzeyine göre 

değerlendirmesi yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında Çankırı ilinde 5. , 6. , 7. ve 8. Sınıf Türkçe ders 

kitabında yer alan dil bilgisi etkinliklerinde hangi alana yönelik soruların 

oluşturulduğu tespit edilmiştir. YBT’ ye göre düzeyler belirlenmiş ve 

belirlenen düzeylerin oranları ortaya konmuştur. Bu çalışma 5. , 6. , 7. ve 

8. sınıf 2018 yılı MEB’in uygun gördüğü Türkçe ders kitaplarındaki dil 

bilgisi etkinliklerinde yer alan toplam 242dilbilgisi kazanım sorusunun 

gruplandırılmasıyla bu soruların hangi düzeye yönelik olduğunu 

belirlemeyi amaçlamıştır. Buna göre yapılan değerlendirmede şu sonuçlara 

ulaşılmıştır; 

2018-2019 eğitim yılında Çankırı ilinde okutulan 5. sınıf Türkçe ders 

kitabında yer alan etkinliklerde dil bilgisine yönelik kazanım sorularının 

toplamda 46 adet olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen 46 soru, 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre gruplandığında 46 soru 

içerisinden %32,61’inin hatırlama, %13,04’ünün anlama, %36,96’sının 

uygulama, %17,39 analiz düzeyine uygun olarak hazırlandığı belirlenirken 

sentez ve değerlendirme düzeyleriyle ilgili soruların bulunmadığı 

anlaşılmıştır. Buna göre 5. sınıf düzeyindeki dil bilgisi sorularının 

%17,39’unun üst bilişsel becerileri, %82,61’nin alt bilişsel becerilerin 

ölçülmesine ve geliştirilmesine yönelik olduğu tespit edilmiştir. 

6. sınıflar için hazırlanan Türkçe ders kitabında tespit edilen 96 

dilbilgisi sorusuyla edindirilecek kazanımlar Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisi’ne göre gruplandığında %58,14’ünün hatırlama, %37,20’nin 

anlama, %13,95’inin uygulama, %2,33’ünün analiz düzeyine yönelik 

olduğu belirlenmiş olup değerlendirme ve sentez düzeyindeki kazanımlarla 

ilgili soru oluşturulmadığı görülmüştür. Genel olarak bakıldığında üst 

bilişsel alanlara yönelik kazanımların oranı %2,33 olarak hesaplanırken alt 

bilişsel becerilere yönelik kazanım oranı %97,67 olarak belirlenmiştir. 

7. sınıf Türkçe ders kitabında ise 32 adet dil bilgisi sorusuna yer 

verilmiştir. Bu sorular elde edilmek istenen kazanımlar doğrultusunda 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre gruplandığında %12,50’sinin 

hatırlama, %9,38’inin anlama, %43,75’inin uygulama, %34,38’inin analiz 
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basamağına uygun olduğu görülmüştür. 7. sınıf seviyesinde oluşturulan 

dilbilgisi sorularında değerlendirme ve sentez basamaklarında soru 

düzeyinin olmadığı anlaşılmıştır. Genel olarak basamakların %34,38’inin 

üst bilişsel becerileri ölçmeye ve geliştirmeye yönelik olduğu, 

%65,63’ünün alt bilişsel becerileri ölçmeye ve geliştirmeye yönelik olduğu 

belirlenmiştir. 

Son olarak 8. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerde 78 adet 

dilbilgisi sorusu kullanılmıştır. Bu sorular, Yenilenmiş Bloom 

Taksonomisi’nde belirtilen basamaklara uygun olarak gruplandığında 

soruların %3,85’inin hatırlama, %19,23’ünün anlama, %16,67’sinin 

uygulama, %53,85’inin analiz, %6,41’inin sentez düzeyinde becerilerin 

belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik hazırlandığı tespit edilmiştir. 

Değerlendirme basamağıyla ilgili sorulara rastlanmamıştır. Genel olarak 

bakıldığında 78 dilbilgisi sorusunda üst bilişsel beceri oranının %60,26 

olduğu görülürken alt bilişsel beceriler 39,74 olarak belirlenmiştir. 

Bulgular bölümünde verilen 3, 4. ve 5. tablolar dikkate alınarak 

yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirmelerde, YBT’ de belirtilen 6 

basamak doğrultusunda yapılan gruplandırmalar 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda 

toplam 242 dil bilgisi sorusuna genel olarak bakıldığında bunların; %29, 

75’inin hatırlama, %23,96’nın anlama, %23,14’ünün uygulama, 

%26,03’ünün analiz, %2,07’sinin sentez basamağında olduğu 

görülmektedir. Tüm sınıflarda değerlendirme basamağına uygun soruya 

rastlanmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda %76,85 oranında alt bilişsel 

becerilerin, %23,15 oranında da üst bilişsel becerilerin ölçülmesine ve 

geliştirilmesine yönelik soruların oluşturulduğu anlaşılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar Türkçe ders kitabındaki 

dilbilgisi etkinlikleriyle öğrencilere edindirilmek istenen becerilerin tekrar 

etme sayısının her sınıf seviyesinde farklı olduğu dikkat çekmektedir. 

Türkçe kitabında toplamda 242 olan dilbilgisi sorusuna genel olarak 

bakıldığında, YBT’ ye göre hatırlama basamağında yer alan kazanım 

sorularına tüm sınıf seviyeleriyle kıyaslandığında en çok 6. sınıf 

seviyesinde yer verildiği belirlenmiştir. Dilbilgisi etkinliklerinde 6. sınıf 

seviyesine uygun hatırlama becerisinin ölçülmesi ve geliştirilmesine 

yönelik toplam 50 soru hazırlandığı görülmüştür. Tüm sınıf seviyelerinde 

hatırlama basamağına uygun olarak en az 8. sınıf düzeyinde soru 

oluşturulduğu tespit edilmiştir. Anlama basamağında en fazla soru 32 

soruyla 6. sınıf seviyesinde oluşturulurken 3 adet soruyla en az 7. sınıf 

seviyesinde oluşturulduğu görülmüştür. Uygulama basamağında 

kazandırılmak istenen hedefe yönelik en fazla sorunun 17 adet soru ile5. 

sınıf seviyesinde en az sorunun ise toplamda 12 adet soru ile 6. sınıf 

seviyesinde hazırlandığı belirlenmiştir. Analiz basamağında en fazla 

sorunun 8. sınıf seviyesinde 42 soruyla oluşturulduğu belirlenirken en az 
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sorunun 2 adet soru ile 6. sınıf seviyesinde olduğu görülmüştür. Tüm 

sınıflarda dilbilgisi yönüyle değerlendirme basamağını ölçmeye ve 

geliştirmeye yönelik soruların hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Sentez 

basamağında yalnızca 8. sınıf seviyesinde 5 soru oluşturulduğu tespit 

edilmiştir. 

Amaçların sınıflandırılması olarak açıklanan YBT’ de eğitimin 

amaçlarının duyuşsal, devinimsel, bilişsel alan olarak sınıflandırıldığı 

bilinmektedir. Araştırmacılar ve öğretmenler, bu üç sınıflandırma 

içerisinde dil bilgisi öğretiminde hazırlanan etkinliklerin bilişsel alan 

sınıflandırmasına göre ele alınarak soruların; hatırlama, anlama, uygulama, 

analiz, değerlendirme, sentez basamaklarını hangi ölçüde karşılayıp 

karşılamadığının belirlenmesi ile amaca daha etkin ulaşılacağını 

bildirmektedirler. Taksonomideki her bir düzey, bireylerde farklı düşünme 

tarzı gerektirdiği için bireyler, günlük yaşantısında da bu becerileri 

rahatlıkla kullanabilme olanağı elde etmektedirler. 

Dilbilgisi konularının öğretiminde sıkça karşılaşılan problemlere 

bakıldığında genellikle öğrencilere konunun kavratılmadan ve konu 

üzerinde uygulama imkânı tanınmadan öğretilmeye çalışılması ile ilgili 

olduğu anlaşılmaktadır.  Oysa dil bilgisi konularında kalıcılığın sağlanması 

için uygulama düzeyinde etkinliklere daha çok yer verilmesi gerektiği 

açıktır. Çalışma kapsamında incelenen 5, 6, 7 ve 8. sınıflara okutulan 

Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi soruları içerisinde uygulama 

basamağına dönük toplam 56 sorunun olduğu görülmektedir. Çalışmada 

tespit edilen sorularda, kazanım olarak bilgiyi uygulayabilme becerisini 

ölçen ya da geliştiren etkinliklerin diğer sınıflarla kıyaslandığında 5. sınıfta 

toplam 17 soru ile daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Uygulama basamağına yönelik etkinlikler, tablo 3’te verilen rakamlara 

bakıldığında en az 8. sınıf seviyesinde oluşturulduğu görülmektedir. Dil 

bilgisi öğretiminde uygulama düzeyindeki etkinliklerin önemi tartışmasız 

olduğu halde 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki öğrencilere okutulan Türkçe 

ders kitabında yer alan dil bilgisi sorularında uygulama düzeyi 

etkinliklerinin yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yeteri kadar yer 

verilmediği düşünülmektedir. Dil bilgisi öğretiminde analiz boyutuna 

yönelik soru oluşturarak öğrencilerin konuyu derinlemesine düşünmeleri 

ve eleştirel bakabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Öğrenciler 

analiz basamağında bilgiyi uygun bilgilerle değerlendirerek bu bilgiyle 

bağlantılı bir sonuca ulaşmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla analiz basamağı 

dil bilgisi etkinliklerindeki sorularla öğrencilere edindirilmesi gereken bir 

boyuttur.  

Analiz basamağıyla ilgili araştırmanın sonuçlarına bakıldığında 5, 6 ve 

7. sınıflardaki dilbilgisi sorularında analiz basamağını ön plana çıkaran 

soru sayılarıyla 8. sınıfta yer verilen soru sayısının arasındaki uçurum 
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dikkat çekmektedir. 5. sınıfta 8 soru, 6. sınıfta 2 soru, 7. sınıfta 11 sorunun 

analiz basamağı ile ilgili olduğu belirlenmiş ve 8. sınıfta bu basamakla 

ilgili soru sayısının 42’ye ulaştığı tespit edilmiştir. 8. sınıfta analiz 

basamağıyla ilgili bu kadar çok soruya yer verilmesinin temelinde 

öğrencilerin diğer sınıflara göre gelişimlerinin ve becerilerinin daha iyi 

olması, dilbilgisi konularının değişmesi gibi tahmini gerekçeler ifade 

edilebilse de diğer sınıflarda bu basamağa yönelik soru sayısının yetersiz 

olduğu da belirtilebilir. 

Araştırma sonuçlarında dikkat çeken başka bir husus da sentez 

basamağının yalnızca 8. sınıf seviyesindeki dilbilgisi etkinliklerinde 

verilmiş olmasıdır. Sentez düzeyi sorularının öğrencilerin özgün ve 

yaratıcı düşünmelerini sağlayacak üst düzey bir beceri olduğu 

bilinmektedir. Öğrenciler bu basamaktaki sorularla özgün iletişim 

geliştirebilme, yordama yapabilme, problem çözme becerisi kazanma gibi 

üst düzey bilişsel kazanımlar elde etmektedirler. Öğrencilerin özellikle 

gerçek yaşantılarında ihtiyaç duyacakları sentez becerisini kazanmalarının 

ne derece önemli olduğu düşünülürse bu basamağa yer verilen soruların dil 

bilgisi etkinliklerinde mutlaka yer alması gerektiği ifade edilebilir.  

Araştırma sonuçlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıflara okutulan Türkçe ders 

kitabında dil bilgisi soruları içerisinde değerlendirme basamağına uygun 

soruların hiçbir sınıf seviyesinde oluşturulmadığı görülmüştür. Dilbilgisi 

konularının öğretilmesine yönelik oluşturulan etkinliklerde yer alan 

soruların yapısal özelliği itibariyle değerlendirme basamağını ön plana 

çıkaracak kazanım hedefi oluşturulamayacağı için bu basamağa yönelik 

soru hazırlanmamıştır denilebilir. 

Araştırma sonuçlarına dayanılarak eğitim amaçlarının 

sınıflandırılmasını esas alan Yenilenmiş Bloom Taksonomisinde yer alan 

hatırlama, anlama, uygulama, analiz etmek, değerlendirmek ve sentez 

etmek olarak belirtilen 6 basamağın bilişsel becerileri geliştirmek amacıyla 

her sınıf seviyesinde yeteri kadar verilmesi gerektiği ifade edilebilir. 

Ayrıca belirtilen 6 basamağın her sınıf seviyesine dengeli bir şekilde 

dağıtılmasının daha etkin bir öğretim için katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

5.2 Öneriler 

Araştırma kapsamında incelenen 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders 

kitaplarında yer alan dil bilgisi etkinliklerinin eğitimin amaçlarına göre 

sınıflandırılabilmesi için kullanılan Yenilenmiş Bloom Taksonomisindeki 

altı basamağa ne ölçüde yer verildiğinin belirlenerek öğrenmelerde hangi 

bilişsel düzeye yönelik öğretim yapıldığıyla ilgili farkındalık oluşturulması 

amaçlanmıştır.  Yapılan tespitler sonucunda her bir sınıf düzeyinde yer 
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verilen basamakların işlenme sıklığıyla ilgili elde edilen sonuçlara göre şu 

önerilerde bulunulabilir: 

 Metin içerisinde dil bilgisi sorularının cevaplarıyla ilgili ipuçlarına yer 

verilmesi ve metin yardımıyla kazanımlar hissettirilmelidir. 

 Üst bilişsel düzeyde becerilerin kazandırılması için uygulama 

basamağında yer alan soru şekillerinin fazla sayıda kullanılmasına dikkat 

edilerek yapılandırmacı sistemin amacına uygun olarak yaparak yaşayarak 

edinilen bilginin kalıcılığı bu şekilde sağlanmış olur. 

 Uygulama basamağında hazırlanan soru sayılarının artırılmasının yanı sıra 

bu soruların uygulama etkinliğinde farklı tekniklerle edindirilmesi 

önemsenmelidir. 

 . Analiz basamağıyla öğrenci gerçek hayattaki problemleri çözme becerisi 

de edinmektedir, bu durumun gözden kaçırılmaması gerekir. 

 Öğrencilerin dil bilgisi öğrenmeleri sırasında en fazla zorluk yaşadıkları 

dil bilgisi konuları belirlenerek bu soruların analiz, sentez ve uygulama 

basamaklarına yönelik etkinliklerle desteklenmesi sağlanmalıdır. 

 Dil bilgisi öğretiminde yer alan konuların soyut özellik taşıdığı 

düşünüldüğünde bu konuların amaçlanan etkin öğretiminin sağlanması için 

öğretmen tarafından ders kitabında yer alan etkinliklerle 

sınırlandırılmayarak ek etkinliklerin hazırlanması önerilmektedir. 
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KÜME KURAMININ TARİHÇESİ VE FELSEFİ İÇERİMLERİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Engin Koca 

Giriş 

Cantor’un 1870’li yıllarda geliştirmeye başladığı ve 1895 yılında 

yayınladığı “Sonlu Ötesi Sayılar Kuramının Temellerine Katkılar” 

(Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers) 

isimli makalesiyle başlayan ve Sonlu Ötesi Küme Kuramı (Theory of 

Transfinite Numbers) tartışmasını anlamak için, bazı temel kavramların 

açıklanması gereklidir. Bunlar eşlenebilirlik bağıntısı, sonsuz küme ve 

sayallık kavramlarıdır. Eşlenebilirlik bağıntısı, herhangi iki kümenin 

elemanlarının birebir eşlenebilmesini ifade eder; sonsuz küme, herhangi 

bir öz alt kümesiyle birebir eşlenebilen kümedir; sayallık ise sonsuz bir 

kümenin büyüklüğünü ifade eder (Bagaria, 2019 ve Smullyan  Fetting, 

1996: 3-6). 

Cantor’a kadar sadece sonlu ve sonsuz kümeler vardır. Cantor, sonsuz 

kümelerle ilgili yeni bir ayrıma gider: Sayılabilir sonsuz kümeler ve 

sayılamaz sonsuz kümeler. Burada sayılabilirlik, sayılıp tüketilmesi 

anlamında değil, listesinin yapılabilmesi anlamındadır.   

Cantor ilk olarak doğal sayılar kümesinin elemanlarının, onun öz alt 

kümelerinden biri olan tek doğal sayılar kümesinin elemanlarıyla birebir 

eşlenebildiğini gösterir. Dolayısıyla bu iki küme eşsayılıdır. Diğer bir 

deyişle bu iki kümenin sayallıkları-büyüklükleri eşittir. Daha sonra doğal 

sayılar kümesiyle tam sayılar kümesi arasında ve doğal sayılar ile rasyonel 

sayılar kümesi arasında aynı işlemi tekrarlayarak, aynı eşsayılılığın 

buralarda da geçerli olduğunu kanıtlar. Yani doğal sayıların büyüklüğü-

sayallığı, tam sayıların ve rasyonel sayıların büyüklüğü-sayallığı kadardır. 

Fakat doğal sayılarla reel sayıların eşlenebilmesine gelindiğinde, Cantor, 

reel sayıların listesinin yapılamayacağını, bu anlamda reel sayıların 

sayılamaz sonsuz büyüklükte bir küme olduğunu ortaya koyar. Reel 

sayıların eleman sayısı sonsuzun ötesindedir (Wang, 1996: 248-249; Tiles, 

1989: 96-114). 

Bir kümenin alt kümelerinin kümesine, o kümenin güç kümesi denir. 

Güç kümesinin eleman sayısı, x kümenin eleman sayısı olmak üzere  

formülü ile tespit edilir. Buna göre iki elemanlı bir kümenin güç kümesi 

dört elemanlıdır. Doğal sayıların sayallığı, doğal sayıların güç kümesinin 

sayallığından küçüktür, çünkü doğal sayılar kümesinin elemanlarıyla, 

doğal sayıları kümesinin güç kümesinin elemanları birebir eşlenemez. 

                                                             
 (Dr. Ar. Gör.); İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye. E-
mail: kocaengin@gmail.com 
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Doğal sayılar kümesinin güç kümesinin güç kümesi de aynı şekilde doğal 

sayıları kümesinin güç kümesinden büyüktür. (Tiles, 1989: 107-109) 

Cantor doğal sayılar kümesinin sayalını ℵ0 (Alef sıfır) ile gösterir; o 

halde doğal sayıların güç kümesinin sayalı 2ℵ0’dır. Cantor, reel sayılar 

kümesinin sayalının (ki ona C der), 2ℵ0’a eşit olduğunu göstermiştir. Diğer 

bir deyişle reel sayılar kümesinin sayalı, sayılabilir sonsuz bir küme olan 

doğal sayıların güç kümesinin sayalı kadar büyüktür. Sonsuz kümelerin 

sonsuz hiyerarşisinin en dibinde ℵ0 vardır, ondan sonraki sonsuzluk 2ℵ0 

(C) ve sırasıyla güç kümelerinden oluşan, sonsuz sayal sayıların sonsuz bir 

dizisi ile karşı karşıya kalınır. (Tiles, 1989: 107-110; Ewald, 2005: 838-

923) 

Cantor, matematik ve fizik arasındaki ilişkinin nasıl kurulabildiğinin, 

hareketin çelişkiye düşmeden düşünülebilmesi, yani bilim 

yapılabilmesinin mümkün olmasının tam olarak netleştirilmesinin, küme 

kavramıyla ilgili soruların cevaplanabilmesine bağlı olduğunu düşünmüş 

ve sayılabilir sonsuz kümelerle sayılamaz sonsuz kümeler arsında başka 

bir sonsuz kümenin var olup olmadığını sorumuştur. Diğer bir deyişle 

ℵ0’dan sonra gelen ilk sonsuz sayal C midir? Doğal sayıların sonsuzluğu 

ile reel sayıların sonsuzluğu arasında başka bir sonsuzluk, yani ℵ1var 

mıdır? Doğal sayıların güç kümesinin öyle bir alt kümesi var mıdır ki, 

ℵ0’dan büyük ama C’den küçük olsun? Cantor bu soruyla uğraşmış ama 

herhangi bir ispata ulaşamamıştır, fakat sezgisel olarak böyle bir ℵ1’in 

olmadığını, diğer bir deyişle ℵ1 = 𝐶 olduğunu söylemiştir. Bu kabule 

Sürey Varsayımı (Continuum Hypothesis) denilmektedir. (Tiles, 1989: 

107-110; Ewald, 2005: 838-923). 

I. Frege ve Sayının Mantığa İndirgenme Projesi 

Cantor’un, sayı kavramının kümelere referansla düşünülmesi 

gerektiğine yönelik düşüncesini kabul eden Frege, aritmetik büyüklüklerin 

küme kuramına, küme kuramının da tümüyle mantıksal bir teori olan 

sınıflar kuramına indirgenebileceğini düşünmüştür. Aritmetiğin bu şekilde 

mantıksal temellendirmesi, sayı kavramının kesin bir analizini elde etme 

imkanı sunacak ve hiçbir görüye ya da sezgiye gerek kalmadan matematik 

temellendirilmiş olacaktır. Frege’nin projesi budur. Dolayısıyla Frege 

yalnızca Platoncu anlamda bir akli görü yardımıyla sayıların bilinmesine 

değil, aynı zamanda Kant’ın aritmetiğin nesnelerinin inşa mekânı olarak 

belirlediği zamanın saf görüsünün varlığına karşı çıkmış, sayının mantıksal 

olarak tanımlanabileceğini iddia etmiş ve aritmetik önermelerin analitik a 

priori önermeler olduğunu göstermeyi amaçlamıştır (Frege, 2014: § 64). 

Aritmetik önermelerin analitik a priori olmasının anlamı, aritmetiğin 

teoremlerinin mantıksal bir dizge içerisinde ispatlanabilir olmasıdır. 

Bunun için öncelikle, sıral anlamda sayıyı dilde temsil edebileceği 

mantıksal bir dizge oluşturmuş, küme kavramını kullanarak da sayal 
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anlamda sayıyı temsil etmiş ve tek tek sayıların ikinci derece yüklemler 

mantığında kavramlar olduğunu ortaya koymuştur (Tiles, 1989: 138-139; 

Coffa, 1991: 62-82; Gözkan, 2014: 20-69). 

 “Eğer onun hakkında hiçbir öznel tasarımımız veya görümüz yoksa bir 

sayı bize nasıl verilmiş olabilir?” (Frege, 2014: § 62) diye soran Frege, 

sayının ancak tümce bağlamında bir anlama sahip olduğunu, bu nedenle 

öncelikle tümceye odaklanılması gerektiğini söyler. Tümce ise ad-

argüman ve kavram-yüklemden oluşur; argüman çıkarıldığında ise geriye 

boşluklu yüklem-kavram kalır. Buna göre kavram boşluklu bir yapı, yani 

fonksiyondur ve bu haliyle doğru ya da yanlış değildir. 

“Eğer bir a nesnesi ve bir b nesnesiyle ilgili bir yargı-içeriğinden, a 

ve b'yi çıkartırsak, geriye, iki noktada eksik olan bir kavram-

bağıntısı kalır. Eğer "Yeryüzünün Ay'dan daha fazla kütlesi vardır" 

tümcesinden "Yeryüzü"nü çıkarırsak, "Ay'dan daha fazla kütlesi 

olan" kavramını elde ederiz. Eğer, "Ay" nesnesini çıkartırsak, 

"Yeryüzünden daha az kütlesi olan" kavramını elde etmiş oluyoruz. 

Ama her iki nesneyi de aynı anda çıkartırsak, elimizde bir kavram-

bağıntısı kalıyor ki, bu kendi başına alındığında bir yalın kavramın 

sahip olduğu anlamdan fazlasına sahip değildir; kavram-bağıntısının 

bir yargı-içeriği meydana getirmesi için her zaman tamamlanması 

gerekir” (Frege, 2014: § 70). 

Bir ad-argüman gelip kavramın boşluğuna yerleşirse bu ifade doğru ya 

da yanlış olabilen bir önerme adını almaktadır. Bir kavramın boşluğuna 

yerleştiğinde, onu doğru bir önerme kılan tüm adların-argümanların 

kümesine ise o kavramın kaplamı denir. Frege, bir önermeyi doğru ya da 

yanlış kılmanın tek yolunun onun boşluğuna, kaplamındaki adlardan birini 

koymak olmadığını, ikinci bir yolun daha olduğunu söyler. Bu ikinci yol 

niceleyici kullanmaktır; tümel ve tikel niceleyiciler kavramdaki boşluğu 

niceleyerek doldurmakta ve önermeyi doğru ya da yanlış kılmaktadır 

(Tiles, 1989: 138-153). Frege eşsayılılık bağıntısını ise şöyle ortaya koyar: 

“Kısaca ifade etmek için, eğer bu bire-bir eşleyebilme olanağı varsa, 

F kavramıyla G kavramının 'eşsayılı' olduğundan söz edeceğim; 

ancak bu 'eşsayılı' sözcüğünün keyfi olarak seçilmiş bir dile getiriş 

biçimi olarak anlaşılmasını, anlamının içinde geçen sözcüklere göre 

değil, bu belirlemeyle ortaya çıktığının kabul edilmesini 

bekliyorum. Böylece benim tanımım şu oluyor: F kavramına ait olan 

sayal sayı "F kavramıyla eşsayılı" kavramının kaplamıdır” (Frege, 

2014: §68). 

Kaplam ve eşsayılılık bağıntısına dayanarak Frege, kaplamında n tane 

birey olan tüm kavramların kavramı üzerinden sayal sayının tanımını verir. 

Buna göre, 
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F kavramının altına hiçbir birey düşmez: ¬∃xFx (Çelişik 

kavramın kaplamında hiçbir nesne yoktur; örnek olarak “yuvarlak 

kare”.) 

F kavramının kaplamında tam olarak bir birey vardır: ∃x(Fx Λ 

∀y(Fy→y=x)) 

F kavramının kaplamında tam olarak iki birey vardır: ∃x∃y(x≠y 

Λ Fx Λ Fy Λ ∀z(Fz→z=x∨z=y)) (Tiles, 1989: 146-153) 

Bu çerçeveye göre sıfır sayısı, kaplamında hiçbir birey bulunmayan, bir 

sayısı, kaplamında sadece bir tane birey bulunan tüm kavramları niteleyen 

ikinci derece kavramlardır (Frege, 2014: § 55 ve §78). “Dışsal ve içsel 

olanlar, ayrıca uzaysal ve zamansal olanlar gibi uzaysal ve zamansal 

olmayanlar da kavramların altına getirilirken, sayılar sadece kavramlara 

atfedilir” (Frege, 2014: 144). Nesneler birinci-düzey kavramların 

kaplamında, birinci-düzey kavramlar ise ikinci düzey kavramların 

kaplamındadır (Frege, 2019: 94). “Bununla birlikte bu ilişki, türlerin 

cinslerin altında kapsanmasıyla karıştırılmamalıdır” (Frege, 2014: 148). 

Dolayısıyla sayı nesnesi ne Platoncu anlamda “dışsal” bir nesnedir, ne 

de Kantçı anlamda zamanın saf görüsünde, zamansal anların artarda 

sentezlenmesiyle inşa edilen bir nesnedir; sayı nesnesi, Frege’nin 

geliştirdiği niceleme mantığında tanımı verilebilen sayal kavramıdır. Daha 

açık bir şekilde söylenirse sayı, dile önceliği olacak şekilde dolaysızca 

farkına varılan, sonra bir ad yapıştırılarak dile dâhil edilen bir nesne 

değildir. Dilin mantığına gömülü olarak var olan bir nesnedir. Fakat bu 

sayının nesnel olmadığı, öznel olduğu anlamına gelmemektedir. Frege 

şöyle der: 

“Dünya her ne kadar tam olarak tasarımlanamasa bile dışsal bir 

şeydir, belirli bir yer işgal eder; ama 4 sayısı nerededir? Ne 

içimizdedir ne de dışımızda. Bu sözcükleri uzamsal anlamda 

aldığımızda bu doğrudur. 4 sayısının uzamsal yerini belirlemenin 

hiçbir anlamı yoktur; ama bundan çıkacak tek sonuç 4'ün uzamsal 

bir nesne olmadığıdır, hiçbir şekilde bir nesne olmadığı değil. Her 

nesnenin bir yeri yoktur ki. Bu anlamda tasarımlarımız da bizim 

içimizde (yani derimizin altında) değildirler. Derimizin altında sinir 

düğümleri, kan yuvarları ve buna benzer şeyler vardır ama öznel 

tasarımlarımız yoktur. Uzamsal yüklemler onlara uygulanamaz; bir 

tasarım diğer bir tasarımın ne sağındadır ne de solunda; öznel 

tasarımlar arasında milimetre cinsinden verilebilir bir uzaklık 

yoktur. Eğer yine de onlar bizim içimizdedir diyorsak, bununla 

anlatmak istediğimiz onların öznel olmasıdır. Öznel olanın uzayda 

herhangi bir konumunun olmadığını kabul etsek bile, nesnel olan 4 

sayısının hiçbir yerde olmaması nasıl olanaklıdır? Şimdi burada 
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hiçbir çelişki olmadığını öne sürüyorum. 4 sayısı, aslında, onunla 

uğraşan herkes için aynıdır; ama bunun uzam içinde olmakla hiç 

ilgisi yoktur. Her nesnel nesnenin yeri yoktur” (Frege, 2014: §61). 

Görüldüğü üzere Frege, sayal sayının tanımını verirken, “kaplam” 

kavramını ve “birebir eşleme” bağıntısını kullanmıştır. Hume’un ilkesi 

olarak da bilinen geçiş aksiyomundan (Temel Yasa V.) hareketle Frege, 

ikinci derece kavramların kaplamları arasındaki eşsayılılığa dayanarak, 

eşdeğer kümelerin kümesi olarak sayal sayının tanımını verebilmiştir 

(Tiles, 1989, 146-153). Frege bu aksiyomu şu şekilde açıklar:  

“Şimdi, eğer F kavramının altına düşen her nesne, G kavramının 

altına düşen bir nesneyle φ bağıntısı içindeyse ve G kavramının 

altına düşen her nesneye karşı, F kavramının altına düşen bir nesne 

onunla φ bağıntısı içindeyse, bu durumda F ve G kavramlarının 

altına düşen nesneler φ bağıntısı içinde birbirleriyle eşlenmişlerdir” 

(Frege, 2014: § 71). 

Bu ifade, kaplamlarında aynı nesneler olan kümelerin, anlamları farklı 

olsa da gönderimleri aynı olmasından dolayı, eşsayılı kümeler olduğunu 

söylemektedir. F ve G, belirli özellikleri-şartları ifade etmektedir; fakat 

dilde ifade edilen her türlü şartın bir küme tanımladığı varsayımının hatalı 

olduğunu Russell, kendi adıyla anılan paradoksuyla göstermiştir.  

II. Russell Paradoksu 

Paradoks şu şekildedir: Kendi kendisini bir eleman olarak içermeyen 

tüm kümelerin kümesi K olsun; bu küme kendi kendisini içerir mi yoksa 

içermez mi? Kendi kendisini eleman olarak içermeyen tüm kümelerin 

kümesi olduğu için K’nın kendi kendisini içermesi çelişkidir. Benzer 

şekilde K’nın kendi kendisini içermemesi de çelişkidir, çünkü kendi 

kendisinin elemanı olmayan tüm kümelerin içinde K da olmalıdır (Coffa, 

1991: 99-112 ve Irwine, 2016). 

Eğer dilde ifade edilen bir önermeyi doğru ya da yanlış kılan bir 

kümeler dünyası, dilden bağımsız bir şekilde var olsaydı, böyle anlamlı bir 

ifadenin çelişki ortaya çıkarmaması gerekirdi. Diğer bir deyişle kümeler 

dünyasının dolaysız farkındalığına sahip olarak, o kümelere bir ad verip 

dile dâhil ederek onlar hakkında muhakeme yaptığımız doğru 

görünmemektedir. Eğer dil gerçekliği, o kendinde nasılsa öyle resmediyor 

olsaydı, dil içinde anlamlı olarak ifade edilen, kendi kendisini içermeyen 

tüm kümelerin kümesinin de var olabilmesi gerekirdi. İnsan, kavramlarla, 

yani kümelerle düşünür; çelişkiye düşmeden düşünülebilen küme ya da 

kavram da vardır. Bu küme, bir nesne kümesi de olabilir, birbirleriyle f 

bağıntısına sahip nesneler kümesi de olabilir. Demek ki insan zihni önce 

belirli aksiyomlar üzerinden bir küme tanımlamakta, o kümenin 

kaplamında yer alması gereken nesnelerin özelliklerini tespit etmekte, daha 
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sonra o kavramın karşılığını gerçeklikte aramaktadır (Badiou, 2005: 40-

43; Bagaria, 2019 ve Coffa, 1991: 99-112). 

Russell paradoksu, anlamlı olarak ifade edilen her kümenin gerçekte 

olmadığını ortaya koyar. Dolayısıyla gerçeklik dilden bağımsız olamaz ve 

nesnel bir gerçeklikten söz edilemez. Paradokslardan kaçınmak için 

yapılması gereken şey ise, dil içerisindeki inşa faaliyetine belirli 

sınırlamalar koymaktır. Bu ise küme kuramının aksiyomatize edilme 

projesini başlatacaktır. Eğer dilin mantığı kümeleri belirliyorsa, dilin 

sınırları içinde kurulan kümeler gerçeklikte aranıyorsa, o halde küme 

olmanın şartları öyle belirlenmelidir ki bu tarz paradoksların dile 

getirilmesi mümkün olmasın (Coffa, 1991: 99-112 ve Badiou, 2005: 15). 

III. Küme Kuramının Aksiyomatize Edilmesi 

Küme kuramındaki paradokslardan kaçınmak için konuşma evrenine 

yönelik girişilen ilk sınırlama çabası, 1910-1913 yılları arasında Russell ve 

Whitehead’in kaleme aldığı Principia Mathematica’daki tipler kuramıdır. 

Bu kuram, paradokslardan kurtulmak için nesne, küme, birinci-düzey 

kavram ve ikinci-düzey kavram terimleri arasında bir hiyerarşi kuran 

ilkeler tespit etmeyi amaçlamıştır. Russell ve Whitehead tipler kuramına, 

döngülü tanımları yasaklamakla işe başlamışlar ve nesneleri 

basamaklandırmayı teklif etmişlerdir. En alt basamakta temel öğeler, ikinci 

basamakta bu temel öğelerden oluşturulmuş kümeler vardır. En alt 

basamaktaki nesneler birinci basamakta olamaz. Aynı şekilde birinci 

basamaktaki nesnelerden, ikinci basamaktaki kümeler oluşturulacak ve 

birinci basamaktaki hiçbir nesne ikinci basamakta olamayacaktır. Tipler 

kuramına göre tüm nesneler, daha önce oluşturulmuş kümelerle inşa edilir 

ve inşa edilecek kümenin kendisi o yapıda kullanılmaz. Bu şekilde “kendi 

kendisinin elemanı olan tüm kümelerin kümesi” gibi bir küme formüle 

edilemez hale gelir (Tiles, 1989: 163-164; Coffa, 1991: 113-140 ve 

Coquand, 2018). 

Fakat tipler kuramı, matematiksel ispatı son derece zorlaştırdığından ve 

değişik tipte elemanların bir küme oluşturmasının yasaklanmasının hiçbir 

mantığının olmamasından dolayı matematikçiler tarafından kabul 

edilmemiştir. Bu nedenle ikinci girişim Zermelo’dan gelir. Zermelo, 

kümenin tanımını değiştirmek yerine, aksiyomatik sistemin tanımsız terimi 

olarak almayı teklif ederek, Frege’nin soyutlama ilkesini, sınırlı soyutlama 

ilkesi (limited abstraction principle) olarak değiştirir. Zermelo’nun küme 

kuramı daha sonra Fraenkel tarafından geliştirilmiş ve dokuz aksiyom 

üzerinden küme kuramı aksiyomatize edilmiş ve ZF dizgesi ortaya 

çıkmıştır. Bu dokuz aksiyoma onuncu aksiyom, yani seçim aksiyomu 

eklendiğinde ise ZFC dizgesi elde edilmiştir (Tiles, 1989: 118-121; 

Smullyan  Fetting, 1996: 12-14). 
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Tüm kümeler bir evren oluştururlar ama bu evrenin, ZFC aksiyomlarını 

aynı anda sağlayan bir model oluşturup oluşturmayacağı bilinmemektedir. 

Cantor’un sonsuz hiyerarşisinden dolayı bunun kontrol edilmesi mümkün 

görünmemektedir. Zermelo-Fraenkel küme kuramı basittir ama teknik 

olarak şık değildir; daha çekici bir sistem Von Neumann (ve Robinson), 

Bernays ve Gödel tarafından geliştirilen NBG dizgesidir. Buradaki basit 

fikir, belirli koleksiyonların sınıf, belirli koleksiyonların ise küme olarak 

adlandırılmasıdır. Sınıf daha geniş bir kavramdır, çünkü tüm kümeler 

sınıftır ama tüm sınıflar küme değildir. Buna göre tüm kümelerin kümesi, 

tüm sıral sayıların kümesi ya da tüm sayal sayıların kümesi gibi bazı 

koleksiyonlar küme değildir. Böyle koleksiyonlar, özalt (ya da kendisine 

ait olmayan) sınıflar (proper classes) olarak adlandırılırlar. NBG 

aksiyomlarını sağlayan herhangi bir koleksiyona ise küme kuramının 

modeli ismi verilir (Smullyan  Fetting, 1996: 13). Bu nedenle ancak bu 

aksiyomları sağlayan bir küme grubundan söz edilebilir; model denilen şey 

asla bütünü kuşatamaz. Diğer bir deyişle gerçek, her zaman modelden daha 

büyüktür. Aynı şekilde dilin onu inşa etmesinden dolayı da gerçeklik 

hakkında nesnel bir bilgi sahibi olma imkânı yoktur (Tiles, 1989: 134-138; 

Bagaria, 2019). 

ZF dizgesine göre, dokuz aksiyomu bir ve aynı anda sağlayan şeye 

küme denilmektedir. 1938 tarihinde yayınlanan “Seçim Aksiyomunun ve 

Genelleştirilmiş Sürey Varsayımının Tutarlılığı” (The Consistency of the 

Axiom of Choice and of the Generalized Continuum-Hypothesis) adlı 

çalışmasında Kurt Gödel, sürey varsayımının ZFC küme kuramıyla tutarlı 

olduğunu ispat etmiştir. Bunun için öncelikle ZF dizgesini tutarlı 

varsaymış, inşa edilebilir evren (constructible universe) olarak bilinen ve 

seçim aksiyomunu barındıran ZFC’nin bir modelini inşa etmiştir. Daha 

sonra “eğer ZF tutarlıysa, sürey varsayımını ve seçim aksiyomunu içeren 

ZF dizgesi de tutarlıdır” önermesini teorem olarak ispatlamıştır. Son olarak 

ZF dizgesini tutarlı kabul etmiş ve ZF’de seçim aksiyomunun değilinin ve 

sürey varsayımının değilinin ispatının yapılamaz olduğunu ispatlamıştır 

(Tiles, 1989: 134-138; Bagaria, 2019). 

Dilden bağımsız, dolaysızca farkına varılan bir gerçekliğin olmadığı 

durumda yapılabilecek olan tek şey, Gödel’in gösterdiği gibi ZFC 

aksiyomlarını sağlayan bir küme grubu seçmektir. Bu model bir küme 

sınıfı, kendisi küme olmayan bir kümeler grubudur. Bu model içindeki 

kümelere ad vermek, bir yüklem üzerinden gerçekleşir. Herhangi bir x 

yüklemini sağlayan nesneler kümesi, x kavramının kaplamını oluştururlar. 

Bu şekilde oluşturulabilecek küme grubunun sayalı, sayılabilir sonsuz 

kümenin sayalı kadardır. Dolayısıyla matematikçi, sayılamaz sonsuz 

sayallığa sahip küme dünyasından, sayılabilir sonsuz bir model çıkarmanın 

peşindedir. Gödel’in kanıtlaması şu soruyu ortaya çıkarmıştır: Bir modelin 
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içinde potansiyel olarak var olan bir kümenin modele katılması, sürey 

varsayımının yanlışlanabilir olduğunu ispat etmeyi mümkün kılar mı?  

Gödel’in makalesinden yirmi beş yıl sonra 1963 yılında Paul Cohen, bu 

sorunun peşinden gitmiş ve eğer “ZF tutarlıysa, seçim aksiyomunun değili 

ve sürey varsayımının değili ZF dizgesi içerisinde tutarlıdır” önermesinin 

ispatını veren bir makale yayınlamıştır. Buna göre, eğer ZF tutarlıysa, 

sürey varsayımı ZFC içerisinde, seçim aksiyomu da ZF içerisinde 

doğruluğu ya da yanlışlığı saptanamaz (undecidable) olan önermelerdir. 

Diğer bir deyişle bu iki önerme, küme kuramından bağımsızdır. Bunu 

başarmak için Cohen, zorlama tekniği (forcing technique) adı verilen bir 

teknik ve jenerik genişleme/küme (generic expanding/set) adı verilen bir 

kavramı kullanmıştır (Tiles, 1989: 138-139 ve 175-185; Bagaria, 2019). 

ZF küme kuramının sayılabilir sonsuz modeli, Gödel’in 1930 ve 1931 

tarihli tamamlanamazlık teoremlerinden dolayı yarı-tamamdır (quasi-

completeness). Bundan dolayı inşa edilemez kümelerin var olduğunu 

ispatlamak imkânsızdır. Gödel’in inşa edilebilir evreni, sürey varsayımı ile 

tutarlıyken, Cohen’in tekniği böyle bir model içerisinde sürey 

varsayımının bağımsızlığının hala gösterilebilir olduğunu ortaya koyar. 

Zorlama tekniği, jenerik küme inşa etmeyi ve bu küme üzerinden modeli 

genişletmeyi içerir. Yeni model hala küme kuramının aksiyomlarını 

sağlarken, sürey varsayımının reddedilmesi mümkün hale gelmektedir. 

Cohen, sadece model içerisinde var olan kümeleri kullanarak modelin 

genişletilebilir olduğunu ve belirli ifadelerin doğru ya da yanlış olmaya 

zorlandığını göstermiştir. Temel modelde inşa edilemez kümeler, kendi 

varlıklarını ve yeni modele aidiyetlerini genişletilmiş modelde 

dayatmaktadırlar (Tiles, 1989, 134-139 ve 175-185) 

Bir jenerik kümenin model içerisine katılması ve diğer kümelerle 

etkileşime girmesi, yeni fonksiyonların tanımlanmasını mümkün 

kılmaktadır. Bu nedenle Cohen’e göre jenerik küme, bir yandan yeni 

kümelerin-fonksiyonların tanımlanmasını mümkün kılarken, bir yandan da 

model içerisindeki bazı terimlerin anlamlarını değiştirmektedir. Bu 

nedenle Gödel, zorlama tekniğini, hiçbir şey bilmediğimiz şeyler hakkında 

doğru ifadeler söyleyebilme yöntemi olarak tanımlar (Wang, 1996: 252). 

Bu durumda her şey model-göreli hale gelmektedir. Örnek olarak bir 

bilim insanı bir kuram oluşturduğunda, bu kuramdaki terimlerin anlamı, o 

kuramı doğru kılan bir küme topluluğunca, yani modelce belirlenmektedir. 

Fakat model içerisinde tutarsızlık yaratmayan bir kümenin-kavramın 

sisteme girmesi, eski kavramsal şemada ciddi değişiklik yaratmakta, daha 

önce görülemeyen bazı ilişkileri görmeyi mümkün kılmaktadır. Fakat 

Cohen, bunun, modelin tüm terimleri için geçerli olmadığını, bazı 

terimlerin modelden bağımsız şekilde mutlak anlamlara sahip olduğunu 

söyler. (Coombs, 2015: 114-19)  
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Jenerik küme, model içerisinde potansiyel olarak vardır ama bir 

matematikçi çıkıp ona bir ad koyana ve diğer matematikçiler için onu 

görünür kılana dek aslında yoktur. Böyle bir küme adlandırılıp varlığa 

taşındığında ise, bu küme model içerisinde belirli hakikatlerin doğruluğunu 

ispat etmeyi mümkün hale getirmektedir.  

Sonuç 

Modern öncesi dönemde, kümeler insan bilincinden bağımsız şekilde 

dışarıda bir gerçeklik olarak var olduğuna yönelik inanç, bir yandan 

Cantor’un geliştirmiş olduğu küme kuramı, öte yandan Frege’nin sayıyı 

mantığa indirgeme projesiyle ve bu projede ortaya çıkan paradoksların 

sonucunda küme kuramını aksiyomatize etme girişleri ile terk edilmiştir. 

Sonraki süreçte, Cantor’un sürey varsayımının küme kuramı içerisinde ne 

kendisinin ne de değilinin ispatının verilememiş olması, diğer bir deyişle 

saptanamaz olması, matematik felsefesinde büyük soru işaretleri 

doğurmuştur. İçinde yaşadığımız dönemde, Alain Badiou gibi bazı 

düşünürler, küme kuramının yeni ontoloji olduğunu varsayıp, insanın 

tarihselliğini ve tarihin olumsallığını ortaya koyan siyaset ve etik teorileri 

geliştirmeye çalışmaktadır. Bu ise matematik felsefesindeki gelişmelerin 

diğer disiplinlerle nasıl iç içe olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kaynakça 

BADIOU, Alain(2005), Being and Event, çev. Oliver Feltham, New 

York: Continuum.  

BAGARIA, Joan (2019), "Set Theory", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Spring  2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/set-theory/>. 

COFFA, J. Alberto (1991), The Semantic Tradition from Kant to Carnap, 

ed. Linda Wessel, Cambridge: Cambridge University Press.  

COOMBS, Nathan (2015), History and Event: From Marxism to 

Contemporary French Theory, Edinburg: Edinburgh University Press. 

CONQUAD, Thierry (2018), "Type Theory", The Stanford Encyclopedia 

of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/type-theory/>. 

EWALD, William (2005), From Kant to Hilbert: A Source Book in the 

Foundation of Mathematics Vol.2, Oxford: Clarendon Press. 

FREGE, Gottlob (2014), Aritmetiğin Temelleri, çev. Bülent Gözkan, 

İstanbul: YKY. 

FREGE, Gottlob (2019), Fonksiyon ve Kavram, çev. Mustafa Özdemir, 

İstanbul: Külliyat Yay. 



94 
 

GÖZKAN, Bülent (2014), “Çevirmenin Önsözü”, Aritmetiğin Temelleri, 

Gottlob Frege, İstanbul: YKY. 

IRVINE, Andrew David and Harry Deutsch (2016), "Russell's Paradox", 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), 

URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/russell-

paradox/>. 

SMULLYAN Raymond M. and Melvin Fitting (1996), Set Theory and 

the Continuum Problem, Oxford: Clarendon Press. 

TILES, Mary (1989), The Philosophy of Set Theory: An Historical 

Introduction to Cantor’s Paradise , Cambridge: Blackwell. 

WANG, Hoa (1996), A Logical Journey: From Gödel to Philosophy, 

Cambridge: MIT Press. 



95 
 

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANSAL GELİR KAYNAKLARI 

Yunus Emre Tansü & Rawnaq  Zanulabdeen Nayyef Nayye 

 

GİRİŞ 

Terör ve terörizm geçmişten günümüze dek ülkelerin ve uluslararası 

camianın öncelikli ve en öneme haiz sorunların başında gelmektedir. 

Ülkeler geçmişten beri bu sorunun asayiş ve güvenlik boyutunu 

gözlemlemiş ve sonucunda terörle mücadele bakımından nihai çözüme 

ulaşmada zorluk çekmişlerdir. Terörün toplumsal ve ekonomik etkileri 

nedeniyle terörle mücadele kapsamında artık yalnızca terörün veya 

terörizmin etkileri değil, asıl nedenlerinin ve gelir kaynaklarının ortadan 

kaldırılmasının gerekliliği gündeme gelmiştir (Gödekli, 2017:27). Terörün 

ve terörizmin nedenlerinin etkili ve doğru bir şekilde tespitinin yapılması 

halinde görülecektir ki, terörle mücadelenin yalnızca silahlı güçlerin aktif 

olarak kullanılması ile sorun tam olarak çözülemeyecektir (Uyar, 

2008:26). Terör ve terörizmin büyüyerek gelişmesinde ve yayılmasında 

kültürel, toplumsal, bireysel veya başkaca nedenler etkili olmaktadır. 

Teröristler, içinde yaşamış oldukları toplumun uğramış oldukları sorunları 

çözme aracı olarak kullandıkları terörü kullanmaktadırlar. Teröristler, 

dine, etnik kökene, ahlaka ve kanuna aykırı kurallarını ve yöntemlerini 

kullanarak,  bir nevi o toplumun kurtarıcısı ve terör örgütünün nihai 

amacına hizmet kişiler olarak kendilerini görmektedirler(Yıldırım, 

2013:13,15). Terör veya terörizmin, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, 

hukuksal veya eğitim kaynaklı olabilmekte ve her toplumda olan siyasi 

otoriteden, insan ilişkilerinden veya otorite ile kişiler arasında mevcut 

ilişkiden memnuniyetsiz olan kesimlerden var olabilmektedir. Buna bağlı 

olarak bu memnuniyetsizlik ve kabullenmemenin bir sonucu olarak şiddet 

olgusunu gündeme getirmekte ve daha sonra bu şiddet eylemleri terörist 

eylemlere dönüşebilmektedir. Siyasi otoriteden memnuniyetsizlik; adalet, 

eğitim, sağlık, savunma veya güvenlik açısından bireyleri güçsüzlüğe 

uğratmakta ve bu ortam içerinde terör veya terörizm kendisine uygun ve 

elverişli bir kaos zeminini rahatça bulmaktadır (Dücan ve Özsoylu, 
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2016:112,113). Terör örgütlerinin bu ortamlarda varoluşlarını 

destekleyecek finansmana her zaman gereksinimleri vardır, 

oluşumlarından itibaren eylemlerini, faaliyetlerini, varlıklarını ve örgütün 

altyapısını oluşturmak için paraya ihtiyaç duymaktadır. Finansman desteği 

olmadan hiçbir terör örgütü kalkınamaz ve örgütsel faaliyetlerini 

sürdürmesi beklenemez (Yücebaş, 2011:188). 

 

1-TERÖRİZMİN FİNANSMANI KAVRAMI 

Finansman, belli bir işin görülebilmesi için gerekli olan para veya 

paraya dönüştürülebilecek veya her türlü iktisadi değeri bulunan eşyanın 

elde edilmesidir. Terörizmin finansmanı ise, terör eylemlerini 

gerçekleştirmek için hareket eden örgüt veya üyelerine yönelik bu 

faaliyetlerini ve varlıklarının sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan 

para veya paraya dönüştürülebilecek herhangi bir şeyin bilerek yahut ta 

bilmeyerek sağlamak veya sağlanmasına yardımcı olmak olarak ifade 

edilebilmektedir. Bu destek, teröristlere veya terör örgütlerine doğrudan 

paranın verilmesi şeklinde olabileceği gibi paraya dönüştürülebilecek 

herhangi bir şeyin sağlanması ile de yapılabilmektedir. Ayrıca örgüt 

üyelerine yaşamlarını idame ettirecek yardımlarda da bulunmak terörizmin 

finansmanı içerisinde yer almaktadır (Yıldırım, 2013:34). Ancak burada 

belirtilmesi gereken husus, Yargıtay’ın da istikrar kazanan yerleşik 

uygulamalarına göre, terör örgütlerine üye kimselerin geçici olarak 

barındırılması, evde yemek ikram edilmesi, terör örgütünün vermiş olduğu 

para ile teröristlerce hazırlanmış ihtiyaç listelerindeki malzemelerin temin 

edilmesi gibi eylemler fon sağlama kapsamında değerlendirilmeyip Türk 

Ceza Kanunu’nun 314. Maddesinin üçüncü ve 220. Maddesinin yedinci 

fıkrası aracılığıyla uygulanacak olan TCK’nın 314. Maddesinin ikinci 

fıkrasında düzenlenen genel nitelikte silahlı terör örgütüne yardım suçu 

kapsamındadır (Yargıtay 16. Ceza Dairesi, T:21.11.2013, E:2017/692, 

K:2018/41, sayfa:14). Terörizm ile mücadele bakımından en önemli konu, 

teröristlerin veya terör örgütlerinin varlıklarının devamını sağlayan 

finansal desteklerinin kurutulmasıdır. Buna bağlı olarak hem ulusal hem 

de uluslararası camiada terörizmin finansmanı, suç olarak 

düzenlenmiştir(Hakeri, 2013:74). Uluslararası hukukta terörizmin 

finansmanı suçunu düzenleyen ilk belge, Birleşmiş Milletlerin 1999 

tarihinde kabul edip, 10 Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe giren “Terörizmin 

Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme”sidir. 

Sözleşmenin ile terörizmin finansmanı ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. 

Sözleşmenin 2. Maddesinde terörizmin finansmanı suçu düzenlenmiştir. 

Buna göre; “her kim ne surette olursa olsun, tümüyle veya kısmen 

sözleşmede ifade edilen eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacağını 

bilerek ve isteyerek, doğrudan veya dolaylı olarak yasadışı olarak ve 
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kasten, fon sağlar veya toplarsa sözleşmeyi ihlal eder” demekle fon 

sağlama ve toplama fiilleri engellenmeye çalışılmıştır (Akın, 

2009:372,373). Türk hukuku bakımından ise terörizmin finansmanı suçu, 

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında 

Kanun(16.02.2013 tarihli ve 6515 sayılı Kanun) ile müstakil bir suç olarak 

düzenlenmiştir. 6415 sayılı Kanunun 4/1’e göre, “3’üncü madde 

kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle 

veya kısmen kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille 

ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan 

veya toplayan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç 

oluşturmadığı sürece, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır” demek suretiyle terörizmin finansmanı suçu 

açıklanmaktadır. Kanunda ayrıca fon açıklanmış olup buna göre; para veya 

değeri para ile temsil edilebilen taşınır, taşınmaz, maddi veya gayri maddi 

her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil edebilen her türlü belge 

niteliğinde ki şeyler olarak ifade etmiştir (16.02.2013 tarihli ve 6415 sayılı 

Kanun).  Kanunda terörizmin finansmanı suçu ayrıntılı olarak ele alınıp 

ifade edilmekte ve terör faaliyetlerinin veya teröristlerin her türlü 

desteklenmeleri ile fon sağlanmasını ve toplanmasını yasaklanmıştır. 

Terörizmin finansmanı suçunu düzenlenmesindeki esas gaye, terörün 

finans kaynaklarının yok edilmesi veya en aza indirilmesi ile örgüte fon 

oluşturanların yaptırıma tabi tutulmasıdır (Çetin, 2016:127,138). 

Terörizmin finansmanı, terör örgütlerinin ve teröristlerin ekonomi ile 

ilişkisini ortaya koymakta ve bu ilişkinin iki boyutundan birini 

oluşturmaktadır. Terörizm ile ekonomi ilişkisinin ilk boyutu, terörizme ve 

teröre yönelik ülkelerin almış oldukları tedbirlerin ve terörle mücadele 

faaliyetlerinin ekonomik olarak yüksek maliyetlerle sonuçlanması ve 

devlet bütçesi açısından da küçümsenmeyecek boyutlara ulaşabilmesidir. 

İkinci boyut ise terörizme veya terör örgütlerine sağlanan parasal desteğin, 

terör örgütlerince yapılan eylemlerin ve faaliyetlerin devamı için büyük 

öneme haizdir ve söz konusu bu desteğin yokluğu halinde terör örgütlerin 

varlığını sürdürmelerinin imkânsız olmasını ifade etmektedir. Bu durumda 

terörizmin finansmanı, terör ve ekonomi arasındaki sıkı bağlantının 

terörizme yönelik maddi veya parasal dayanak boyutunu içermektedir 

(Gödekli, 2017:52). Teröristlerin ve terör örgütlerinin amaçları arasında 

gelir elde etmek olmasa da faaliyetlerini ve eylemlerini finanse 

edebilmeleri için finansal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Teröristlerin ve 

terör örgütlerinin hangi sebeplerle paraya ihtiyaç duyduklarının ve söz 

konusu bu paraların hangi yollardan sağlandığının bilinmesi halinde bu 

paraların tespiti halinde naklinin önlenmesine yönelik tedbirlerin 

uygulanmasını sağlayacaktır (Yıldırım, 2010:74).  Terör eylemleri çok 

yüksek miktarlarda paraların varlığını gerektirmemekte ancak terör 

örgütlerinin varlıklarının devamı ve örgüt üyelerinin de giderleri, eğitim, 

seyahat, propaganda vb. masrafların karşılanması için paranın varlığı 
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şarttır (Qurbanov, 2011:97). İhtiyaç duydukları bu bütçeyi karşılayabilmek 

için yasal ve yasal olamayan birçok faaliyetlere başvurmaktadırlar. Terör 

örgütleri finansman sağlamak amacıyla bazı hallerde organize suç 

örgütleriyle birlikte, uyuşturucu, sigara, petrol, silah kaçakçılığı, insan 

kaçakçılığı, sahtecilik, hırsızlık veya kara paranın aklanması gibi birçok 

suçun işlenmesiyle yüksek miktarlarda gelir elde etmektedirler (Yıldırım, 

2013:66).  

 

2-TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANSAL DESTEK 

İHTİYACININ NEDENLERİ VE FİNANSAL KAYNAKLARI 

Terör ve terörizmin esas amacı, toplumdaki insanları dehşetli bir 

şekilde ürkütmek,  ulusal veya uluslararası alanda ülkeleri istekleri 

doğrultusunda herhangi bir beklentiyi yapmaya veya onu yapmamaya dair 

zorlamaktır. Terör örgütlerinin amaç ve stratejileri doğrultusunda genel 

olarak eylemleri geniş bir etki alanı oluşturmakta ve bu eylemlerinin 

finansmanı için çeşitli girişimlerde ve faaliyetlerde bulunmaktadırlar 

(Masak, 2019:3). Terör örgütleri politik saikle hareket etmekte ve bu 

özellikle onları çıkar amacıyla hareket eden suç örgütlerinden 

ayırmaktadır. Asıl amaçları belirtildiği gibi gelir elde etmek olmamasına 

karşın terör örgütleri, yeni üye temini, üyelerin yetiştirilmesi, seyahati, 

silah temini, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi, propaganda, diğer 

örgütlere rüşvet vermek gibi pek çok nedenler dolayısıyla para getirici 

kaynaklara muhtaçtır. Küreselleşmenin etkisiyle teknolojinin gelişmesiyle 

terör örgütlerine yeni kazanç kapıları açılmış ve terör örgütleri gelir getiren 

tüm faaliyetler de bulunmuşlardır (Aykın ve Sözmen, 2008:18,23). Terör 

örgütlerinin gelişen teknoloji ile küreselleşmeleri terör örgütlerini 

profesyonelleştirmekte ve maddi açıdan daha çok gelire gereksinimini 

gerektirmektedir. Terör örgütü üyeleri sıradan insanların çalışıp para 

kazanabileceği bir işte çalışmaları olanaksızdır bu nedenle, faaliyetlerinin 

ve eylemlerinin getirmiş olduğu yüksek maliyetler veya terör örgütü 

üyelerinin eğitim, silah masrafları ile propaganda amaçlı basın- yayın 

faaliyetlerinin getirmiş olduğu harcamalar terör örgütlerinin yüksek 

miktarlarda gelir getirici mali kaynakların bulunmasına yöneltmektedir 

(Gürel, 2015:16). Terör örgütlerinin açıklandığı üzere birden fazla gideri 

bulunmakta ve bunun sonucu olarak söz konusu giderleri finanse etmek 

için gelir kalemlerinin varlığının bulunması gerekmektedir. Terör 

örgütlerinin mali kaynakları yasal ve yasadışı olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Yasal kaynaklardan söz edilen, örgüte sağlanan paraların 

yasalara uygun olarak elde edilmesidir (Akın, 2009:368). Hukuka aykırı 

olarak elde edilen ve uygulanması halinde farklı bir suçun meydana 

gelmesini sağlayan eylemlerden elde edilen gelirler ise yasadışı mali 

kaynakları oluşturmaktadır. Terör örgütlerinin en büyük özelliği özelliği, 
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hukuka aykırı davranması ve suç işleme kastının varlığıdır. Bu bağlamda 

yasadışı yollara başvurmada geri kalmazlar (Çomaklı, Turan, 2017:27). 

Tüm terör örgütlerinin hedefinde mali altyapılarını güçlendiren ve 

sürdüren örgüt olma ve bu sayede profesyonelleşme isteği vardır. Buna 

bağlı olarak terör örgütleri, fonu sağlayacak kaynaklarını araştırma, bu 

kaynakların gizlenmesi amacıyla metotlar geliştirme ve sağlanan fonların 

terörist eylemlerde kullanılmasını sağlayacak gerekli olan malzemeyi 

bulundurma çabası içerisindedirler (Uyar, 2008:42). Tüm bunların 

sonucunda, terör örgütleri ulusal veya uluslararası alanda terörist 

eylemlerin devamlılığı ve sürekliliği için çeşitli meşru ve gayrimeşru 

faaliyetler yoluyla finansal destek temin etme yollarına yönelmektedirler 

(Yıldırım, 2013:36). 

 

3-YASAL GÖRÜNÜMLÜ FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN 

KAZANÇLAR 

Terör örgütleri yasalara uygun görünümlü çeşitli faaliyet ve 

yöntemlerle fon toplamakta ve bu yolla eylemlerini ve fiziksel varlıklarını 

güçlendirmektedirler. Terör örgütlerinin bu yöntemi tercih etmelerinde en 

önemli etken, yasal yolla elde edilen paraların kamu otoritesi tarafından 

tespitinin bir hayli zor olmasıdır ayrıca terör örgütlerinin mali kaynaklarını 

arttırma isteklerinin varlığıdır (Yıldırım, 2010:97). Yasal görünümlü 

faaliyetler, “Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi 

Genel Tebliği”nde tek tek sayılmaktadır. Buna göre kar amacı gütmeyen 

kuruluşların, ticari işletmelerin, görsel ve basılı yayın organlarının, konser, 

şölen, sergi gibi yasal görünümlü gelirler terör örgütlerinin yasal gelir 

kaynaklarıdır (Gödekli, 2017:59).  Terör örgütlerinin finansal kaynak 

sağlamada belirtildiği üzere üyelerinin kurumlarda veya başkaca yerlerde 

ücret karşılığı çalışarak örgüte kazanç sağlamasının imkânsız olması 

nedeniyle gelir elde etmek amacıyla çeşitli yasal görünümlü girişimlere 

yönelmektedirler (Çakmak ve Altunok, 2009:118). 

3.1- Örgüte Yapılan Mali Yardımlar 

Terör örgütleri, üyeleri ve bunlara yakınlık duyanların sağlamış 

oldukları yardımlarla gelişmekte ve büyümektedirler. Terör örgütü 

içerisinde dahi üyelerinden aidat adı altında yardımlar toplanmaktadırlar. 

Aidat vermek, örgüt üyesi olmanın en önemli şartlarından biri olarak kabul 

edilmekte ve tahsil edilmektedir (Yıldırım, 2010:98). Terör örgütleri kendi 

üyelerinden belli aralıklarla almış oldukları bu aidatlarda önemli finans 

kaynağını oluşturmaktadır. Bu aidatlar üyelerinin ekonomik durumlarına 

göre aylık ve yıllık olarak toplanmaktadır (Gürel, 2015:23). Örgüte yapılan 

mali yardımlar düzenli veya düzensiz şekilde olabilmektedir. Bazen bu 

yardımlar,  terör örgütüyle bağlantılı bir kuruluşa yapılan yardım gibi 

dolaylı olarak verilmesi şeklinde de olabilmektedir (Akın, 2009:368). 
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Terör örgütlerine yasal görünüm altında finansal kaynak sağlamada dernek 

ve vakıf gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar sıklıkla kullanılmakta ve bu 

kuruluşlara yapılmış olan aidat, bağış veya yardımlar aynı şekilde bu 

kuruluşlarca terör örgütlerine veya teröristlere fon olarak aktarılmaktadır. 

Yardımlarda bulunan kişiler çoğu zaman bu paraların terör örgütlerine 

aktarıldığından habersizdir ve kuruluşun yasal çerçevesi içerisinde 

kullanılacağını zannetmekte ve yardımlarını sürdürmektedirler. Ancak 

bazı kimseler ise bu kuruluşların terör örgütleriyle ilişkisinden haberdar 

olarak yardımda bulunarak  yasal görünüm altında kamu otoritelerinin 

dikkatlerini çekmeksizin bu kuruluşların aracılığı ile terör örgütlerini 

finanse etmektedirler (Yücebaş, 2011:198,199). Buna örnek olarak 

ülkemizde Hizbullah terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin yoğun 

olduğu Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl illerinde kurban 

derilerinden örgüte bağış yapılarak gelir temin edilmekteydi. Aynı şekilde 

bu terör örgütüne yakınlık duyanların yapmış olduğu aidat ve bağışlarla 

terör örgütü yüksek miktarlarda gelire sahip olmalarını sağlamaktadırlar 

(Yücebaş, 2011:200). Terör örgütlerine çalışan bu kuruluşlar bazı hallerde 

toplanan paraların bir kısmını gerçekten  belirlenen yasal amaçları için 

kullanmakta ve böylece kamu otoritelerinin dikkatlerini üzerlerinden 

çekmeye çalışmaktadırlar (Aykın ve Sözmen, 2008:38).  

3.2- Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar 

Terör örgütleri ve teröristlerle esasen hiçbir bağlantısı bulunmayan 

kişiler adına kurulan şirketlerden elde edilen gelirler, terör örgütlerinin 

finansal desteği olabilmekte ve genellikle bu şirketlerin çalışma sahaları, 

terör örgütüne lojistik destek verecek biçimde olmakta ve aynı zamanda bu 

şirketler terör örgütlerinin gerek duyduğu malların taşınması ya da 

uyuşturucu ticaretinde kullanılmak üzere nakliye şirketinin kurulması, 

terör örgütü üyelerinin ülke dışına çıkarılmasında kolaylık sağlayacak gezi 

acentelerinin kurulması amacıyla da oluşturulabilmekte ve terörist 

eylemlerin etkilerini genişletecek şekilde faaliyet sahalarını 

oluşturmaktadırlar (Yücebaş, 2011:204).  Ticari faaliyetlerde bulunan 

kimseler bazı hallerde ise terör üyesi olan, üyelikten ayrılmış ya da terörün 

finansmanı ile görünüşte bağlantısı olmayan kişilerce kurulabilmekte ve 

ticari faaliyetlerinden elde dilen gelirlerim terör örgütüne 

aktarılabilmektedir(Masak[web], 2020). Terör örgütlerinin yasal ticari 

faaliyetlerde bulunmalarının temel nedeni, suçtan elde edilen gelirin 

aklanması, terör örgütlerinin yapmış olduğu yasadışı etkinliklerini 

gizlemek ya da bu etkinliklerin ve faaliyetlerin işlenmesini kolaylaştırmak 

ve yasadışı işlemlerin şirket üzerinden yapılması ile bireysel olarak ceza 

soruşturmalarına engel olmaktır (Gül, 2011:74). Terör örgütleri ayrıca 

medya işletmelerini de, terör örgütlerinin gerek propaganda yapmak 

gerekse fon temin etmek amacıyla kullandıkları araçlar arasındadır. 

Özellikle terör örgütü yandaşları, örgüte yakın görsel ve yazılı basın 
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organlarına reklam bedeli adı altında yüksek miktarlarda ödemeler yaparak 

örgüte finansman desteği sağlamakla birlikte örgüt üyeleri bu yayın 

organlarında çalışan kişiler olarak gösterilmektedirler (Gödekli, 2017:60). 

3.3- Yayın Araçlarından ve Sosyal Etkinliklerden Elde Edilen 

Gelirler 

Teröristler tarafından yayınlanan gazete, dergi, video-kaset veya 

kitaplar örgütün ideolojisini yaymakta ve bu yayınlarla genellikle örgüt içi 

eğitimler pekiştirilmektedirler. Ayrıca bu yayınların satışından elde 

ettikleri gelirlerle terör örgütleri kendilerini kalkındırabilmektedirler. 

Gerçekten de terör örgütlerinin yayınlamış oldukları video kasetlerle hem 

mali kaynak sağlanmakta hem de örgüt üyelerinin bağlı oldukları 

amaçlarına inanışları arttırılmakta ve motive ettirilmektedirler (Gürel, 

2015:24). Yine terör örgütleri konser, şölen, sergi, gösteri vb. sosyal 

etkinlikler düzenlemek suretiyle katılımlardan sağlanan ücretlerle 

kendilerine kazanç sağlayabilmektedirler (Yücebaş, 2011:205). 

 

4-YASADIŞI FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN 

KAZANÇLAR 

Terör örgütlerinin yasal görünümlü yollardan edinmiş oldukları 

finansal destek daha sonraki aşamalarda; örgütün büyümesi, giderlerin 

artması, finansal kamu otoritelerinin etkili önlemleri, örgüt üyelerinin 

yasadışı alanda faaliyet yürütmelerinden dolayı bir işte çalışıp para 

kazanmalarının mümkün olmaması, ticari faaliyet içerisinde olsalar bile 

ticari faaliyetlerin bir hayli riskli ve kamu otoritelerince denetim altında 

olması terör örgütlerinin yeterli finansı sağlayamamasından dolayı onları 

yasadışı olarak suçtan gelir elde etmeye itmiştir (Yıldırım, 2013:40). Terör 

örgütleri suç örgütleriyle veya onlardan bağımsız olarak suçtan gelir elde 

etmeye yönelik her türlü benzer olarak gelir her suçun işlenmesine 

yöneltmiştir (Aykın ve Sözmen, 2008:24).   

4.1- Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı 

Son yıllarda uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan terör 

raporlarında, terör örgütlerinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri bu 

gelirlerle silah, barınma, beslenme, iletişim, propaganda vb. 

gereksinimlerini organize etmek için finans kaynağı olarak kullandıkları 

belirtilmektedir. BM raporlarına göre uyuşturucu ekonomisi, günümüzde 

uluslararası ticaretin büyük bir bölümünü oluşturmakta ve bu anlamda 

terör örgütleri için kaçınılmaz bir para kaynağı olmaktadır (icişleri.gov.tr, 

2020:8). Terör örgütlerinin finansal gelir ihtiyaçlarını karşılamak için gelir 

getirisi yüksek, nakliyesi kolay, alıcısı bol paraya dönüştürülebilen, üretimi 

basit, pazarlama ağı kolay ve ticareti hızlı olan mallara yönelmektedirler 

ve bu bakımdan uyuşturucu madde kaçakçılığı, teröristlerin yasadışı finans 
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kaynaklarının başında gelmektedir (Uyar, 2008:54). Terör örgütleri 

uyuşturucu kaçakçıları ile sıkı ilişki içerisindedirler. Bu ilişki sayesinde 

uyuşturucu kaçakçıları teröristlerin askeri yöntemlerinden ve silah temin 

etme imkânlarından ve gizli örgütlere giriş imkânlarından 

yararlanmaktadırlar. Teröristler ise, uyuşturucuyu cazip bir kazanç kaynağı 

olarak kullanmakta ve elde etmiş oldukları parayı aklamada uyuşturucu 

kaçakçılarının yöntemlerinden faydalanmaktadırlar. Terör örgütleri için 

uyuşturucu madde kaçakçılığı yüksek gelir getiren kaynaklardan olup 

uyuşturucu ticareti yapmasalar dahi kontrol ettikleri bölgelerde geçişlere 

izin vermek suretiyle komisyon alarak uyuşturucu madde kaçakçılığını 

desteklerler (Yıldırım, 2013:40,41). Terör örgütleri bünyesinde 

barındırdığı şiddetle önemli bir otoriteye sahiptir. Bu otorite, denetim 

mekanizması ile birlikte uyuşturucu ticaretinin kontrollü bir şekilde 

işlenmesini sağlıyor ve değişik sokaklarda, bölgelerde veya ülkelerde 

oluşturulan gruplanmalarla başka grupların söz konusu alana müdahale 

etmelerinin önünü kesmekte ve bu sayede finansal kaynak en iyi bir şekilde 

sağlanmış olmaktadır. Bunun dışında, terör örgütleri içlerinde gizlilik 

unsurunu en iyi şekilde sağlayarak, deşifre olunmasının engellenmesi ve 

uyuşturucu gelirinin istenilen seviyede olması ile aktarılmasını sağlamakla 

yükümlüdürler (Aykın, 2010:149). 

4.2- Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı 

Silah ve mühimmat kaçakçılığı, sıcak savaş tehlikesi ve terör 

olaylarının yükselişte olduğu dönemlerde ortaya çıkan ve terör örgütlerinin 

finansını sağladığı bir kaçakçılık çeşididir. Silah kaçakçılığı, köken, taraf 

ve ideoloji unsurlarını hiçbir şekilde gözetmeksizin hedefe alınan ülkenin 

insan gücüne ve ekonomisine yönelmiş olan bir kaçakçılık yerleşmiş bir 

türüdür (Uyar, 2008:53). Silah kaçakçılığı ve terörizm arasında sıkı bir 

ilişki bulunmakta ve bundan dolayı, terör örgütlerinin kanlı eylemlerini 

sürdürmek için silah kaçakçılığı yapmakta ve kazançta elde etmektedirler. 

Son dönemde özellikle nükleer silah yapımında kullanılan maddelerin 

kaçakçılığı da önemli bir kaynak haline gelmiştir. Nükleer silah yapımında 

kullanılan maddelerin milyonlarca alıcı bulması, organize suç örgütlerinin 

yanında terör örgütlerinin de bu suç türüne yönelmelerine sebep olmaktadır 

(Gürel, 2015:19). Ancak terör örgütlerinin ihtiyaç duydukları finansmanı, 

yalnızca silah ve mühimmat kaçakçılığı yoluyla gidermeleri bazı 

nedenlerden dolayı mümkün değildir. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu 

kaçakçılığı gibi sürekli değildir, arz-talep dengesi bulunmamaktadır. Terör 

örgütleri silah kaçakçılığının işlenmesiyle kendi silahlarını karşılamaları 

dışında bunları başka örgütlere satarak ta gelir elde etseler bile süreklilik 

bakımından tam olarak finansmanlarını sağlayamazlar (Yücebaş, 

2010:298). 

 



103 
 

4.3- Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti 

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti birbirinden farklı kavramlar olup 

göçmen kaçakçılığı; bir kimsenin vatandaşlığını taşımadığı diğer bir 

devlete yasadışı olarak sokulmasıdır. İnsan kaçakçılığı ise, kuvvet 

kullanarak veya bu yönde tehditte bulunarak bir kimsenin çaresizliğinden 

veya nüfuzunu kötüye kullanarak başka bir kimseye kazanç sağlama 

yoluyla istismar amaçlı köle gibi çalıştırılması veya fuhşa zorlanmasıdır. 

Terör örgütleri yasadışı göçmen kaçakçılığı ile deşifre olmuş üyelerini 

başka ülkelere terör faaliyetlerinin devamı için göndermekle beraber terör 

örgütüyle bağlantısı olmayan kişilerinde kaçakçılıklarını üstlenerek gelir 

elde etmektedirler (Uyar, 2008:51,52). Bu kavramlar birbirinden farklı 

olmasına karşın terör örgütleri açısından fark gözetilmeksizin göçmen ve 

insan kaçaklığı yaparak veya geçişlerde izin vermek suretiyle suç 

örgütlerinden pay elde ederek gelir elde edebilmektedirler. Ulusal ve 

uluslararası alanında üzerinde sıkça durulan bu durumdur, ülkemiz 

açısından ise coğrafi özellikleri nedeniyle geçiş ve kaynak ülke olması hem 

ülke güvenliğini tehdit etmekte hem de coğrafi özelliklerin sağlamış 

olduğu bu kolaylıktan terör örgütleri gelir kaynaklarını 

oluşturabilmektedirler (Yıldırım, 2013:42). Göçmen kaçakçılığı içerisinde 

barındırdığı insan potansiyeli nedeniyle suç ve terör örgütleri tarafından 

gözden kaçırılmamış ve daha çok para kazanmak amacıyla bu suça 

yönelmişlerdir. Terör örgütler, uyuşturucu, silah ve kaçak malları sınırı 

aşarak naklettikleri gibi göçmenleri veya kendi üyelerini de ülke dışına 

çıkarabilmektedir (Sayın, 2017:135).  

4.4- Haraç Toplama, Fidye Alma, Korkutma ve Tehdit  

 Haraç toplama eylemi terör örgütlerine kazanç sağlamasının yanı sıra 

kamu otoritesine karşı bir faaliyettir. Terör örgütleri haraç veya vergi adı 

altında kişilerden zorla para toplayarak devletin otoritesini sarsmakta bu 

da toplumda yaşayan bireylerin otoriteye karşı güvenlerini sarsmaktadır 

buna bağlı olarak halk arasından kargaşa ve kaos oluşmaktadır (Aykın ve 

Sözmen, 2008:30). Haraç veren kimseler genellikle örgüte duydukları 

korku veya örgütten almış oldukları can ve mal tehdidi nedeniyle bu 

eylemlerini gerçekleştirmektedirler. Haraçlar genellikle örgütün faal 

olduğu ülke içinde zengin iş insanlarından, kaçakçılardan veya diğer suç 

örgütlerinden sağlanmaktadırlar (Yıldırım, 2010:119). Tehdit ve korkutma 

yoluyla yapılan yardımların silahlı terör örgütüne yardım suçunun özel bir 

hali olan terörün finansmanı suçunu oluşturup oluşturmağı ile ilgili bir 

açıklığı Yargıtay Ceza Genel Kurulu vermiştir ve bu karara bakacak 

olursak; olay tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesine bağlı Yolboyu 

Köyünde ikamet eden sanığın, evine gelen iki PKK/KONGRA-GEL silahlı 

terör örgütü üyelerinin kendisinden yaşam malzemeleri istemesi üzerine 

önce bu isteklerini kabul etmediği, ancak terör örgütü üyelerinin kendisine 
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yönelik tehditlerde bulunmaları üzerine yardımda bulunmayı kabul 

etmiştir. Bunun üzerine örgüt üyelerinden aldığı paralarla kendisinden 

istenilen şeyleri alıp köye döndükten bir gün sonra örgüt üyelerince 

istenilen yerde malzemelerin bırakıldığı olayda;  örgüt üyelerinin sanığı 

tehdit ettikten sonra evi terk etmiş olmaları nedeniyle ve tehdit eyleminden 

sonra aradan geçen bir günlük süre zarfı nedeniyle tehdit ve korkutma 

etkisini kaybetmiştir ve sanığın bu sürede terör üyelerini yakalatma 

olanağının bulunmasına rağmen güvenlik güçlerine başvurmayıp 

malzemeleri terör örgütü mensuplarına teslimi, sanığın maruz kaldığı 

tehdidin ağır ve muhakkak niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle sanık 

hakkında atılı bulunan terör örgütüne yardım suçu unsurlarını oluşturduğu 

kabul edilmiştir (Yargıtay 16. Ceza Dairesi, T:12.03.2019, E:2018/437, 

K:2019/203). 

4.5- Hırsızlık, Gasp ve Sahtecilik 

 Hırsızlık, gasp, soygun veya sahtecilik terör örgütlerinin ilk kuruluş 

zamanlarında kuruluş masraflarını karşılamak amacıyla başvurdukları 

kazanç sağlama ve kamuoyunda tanınma yoludur. Ülkemizde sol terör 

örgütlerinin ilk kuruluş aşamalarında özellikle bu yolla gelir elde 

etmişlerdir (Yücebaş, 2011:212). Günümüzde teknolojik gelişmeler 

neticesinde her türlü baskı, araç, gereç ve malzemeleri kolaylıkla bulabilen 

ve sahtecilikte profesyonelleşen terör örgütleri, kendi üyelerine veya 

sempatizanlarına sahte pasaport ve kimlik basmakta ve ayrıca bazı hallerde 

organize suç örgütlerine sahte belge düzenlemekle de bundan gelir elde 

etmektedirler (Aykın ve Sözmen, 2008:31). Ülkemizde faal olan PKK terör 

örgütü sahtecilik konusunda uzmanlaşmış örgütlerden biridir. Örgüt, yurt 

dışına yasal ve yasadışı olarak giren kişilere ve üyelerine iltica taleplerinin 

kabul görmesi için sahte belgeler düzenleyebilmektedirler (Yıldırım, 

2013:45). Bunun yanı sıra, dış ülkelerde kişilere sığınan kişilerden iş 

bulma veya herhangi bir vaatte bulunmak suretiyle komisyon elde 

ederler(Altan, 2019:40). Terör örgütleri tüm bunların dışında gelir getirici, 

yağma, şantaj, baskı vb. suçları da işleyip yasadışı olarak kazanç elde 

ederler (Gödekli, 2017:59). Terör örgütleri, hem yasal hem de yasadışı 

faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerini ve bunlara ilişkin fon ve para 

hareketlerini gizleme ihtiyacı duymaktadırlar. Zira terör örgütleri elde 

ettikleri fonları bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde şüphe 

uyandırmadan nakletmek, iletmek zorundadırlar. Bu nedenle para 

hareketlerini legal ve illegal yollarla nakletmelidirler (Yıldırım, 2013:46). 

Terör örgütleri mali kaynağı elde etmek için her türlü suçları işlemekten 

geri kalmamakta ve bunlardan yüksek miktarlar elde etmektedirler. Terör 

örgütleri sağlamış oldukları bu gelirlerin kendilerine veya üyelerine naklini 

gerçekleştirmek amacıyla çeşitli fon transfer yöntemleri kullanmaktadırlar. 

Terör örgütleri fon transferlerini; mali sistemi kullanarak, alternatif havale 

sistemlerini kullanarak, nakit kuryeleri, yasal ticari işletmeleri veya kar 
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amacı gütmeyen kuruluşların kullanılması ile fonun sorunsuz olarak 

naklini gerçekleştirmektedirler (Aykın ve Sözmen, 2008:42,43,44).  

 

5- DİĞER DEVLETLERDEN SAĞLANAN YARDIMLAR 

Devletler, politik ve askeri nedenlerden ötürü terör ve terörizmi araç 

olarak kullanmakta ve terör örgütlerinin ortaya çıkışlarında, 

korunmalarında ve faaliyetlerini sürdürmelerinde gerekli desteği 

vermektedirler. Ekonomi ve siyasetin değişkenlik gösterdiği durumlarda, 

bir ülkenin diğer başka bir ülkedeki ekonomik, siyasi, sosyal, dini veya 

etnik karmaşayı kullanarak, kendisine ve işbirliği içerisindeki başka 

ülkeler için avantaj imkânı yaratarak karşı ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve 

siyasi otoritesini sarsmak amacıyla terör örgütlerinin yıldıran eylem ve 

faaliyetlerine destek olabilmektedirler (Yücebaş, 2011:201).  Terörün bu 

kadar yoğun bir şekilde görülmesinin en önemli nedenlerinden biri, terör 

yandaşı devletlerin yaptığı çeşitli yardımlardır.  Ülkemiz açısından ise, 

örneğin PKK terör örgütüne başta Suriye, Yunanistan, Suudi Arabistan 

olmak üzere bir takım ülkelerin doğrudan veya dolaylı olarak yardımları 

bulunmuştur ve buna dayanarak PKK bu kadar tehlikeli boyutlara 

ulaşabilmiştir. Bu nedenle terör örgütlerinin başarısı büyük oranda dış 

ülkelerin vermiş olduğu desteğe bağlıdır (Akın, 2009:368). Dış desteği 

bulunmayan bir terörün faaliyetlerini sürdürmesi ve eylemlerini yönelttiği 

devlete karşı başarı sağlaması olanaksızdır. Bu nedenle pek çok terör 

örgütü kendisine yardımlarda bulunacak ülkelere yaranma çabası 

içerisindedirler(Yıldırım, 2010:125). Terör örgütlerine destek veren 

ülkeler, teröristlere sığınma hakkı vererek, dernek, yayın organı gibi yan 

kuruluşların açılmasına göz yumarak, kamp, silah, cephane, mühimmat 

yardımı yaparak; barınma, giyecek, yiyecek gibi varlıklarını güçlendirecek 

her türlü yardımı sağlamaktadır (Gökbunar ve Gökbunar, 2010:196). 

Böylece teröristler, bulundukları ve sığınma hakkı aldıkları devlet 

içerisinde benzer fikirlere sahip gruplarla bağlantı kurabilmekte ve o ülke 

haklarından avantajlı bir şekilde yararlanıp diğer ülke aleyhine propaganda 

faaliyetlerine girişmektedirler (Uyar, 2008:42). 

 

SONUÇ 

Terör ve terörizm günümüz koşullarında hem ulusal hem de uluslararası 

alanda ülkelerin karşılaşmış olduğu sorunların başında yer almaktadır. 

Terör örgütleri ve teröristler gelişen ve değişen koşullara bağlı olarak 

gelişimlerini devam ettirmekte ve bu gelişimlerinin getirmiş olduğu 

profesyonellikle terör eylem ve faaliyetlerine hız kesmeden devam 

etmektedirler. Uluslararası boyutlara ulaşan terörizm göz önüne 

alındığında, terör örgütlerinin varlıklarının, eylemlerinin ve faaliyetlerinin 
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devamının sağlanması amacıyla çeşitli gelirlere gereksinim 

duymaktadırlar. Terör örgütünün üç ana unsuru olan ideoloji, örgüt ve 

şiddet eylemlerinin sürekliliği ve devamlılığının sağlam bir şekilde 

yürütülebilmesi için terör örgütlerine yapılacak finansal destek büyük 

öneme sahiptir. Terör örgütleri, finansal desteği yasal ve yasadışı yollardan 

elde edilmiş olan gelirlerden sağlamaktadırlar. Terör örgütlerinin finansal 

destek ihtiyacının başlıca sebepleri, örgütün ana fikirlerinin yayılabilmesi 

için propagandanın yapılabilmesi, teröristlerin gereksinim duyduğu hayati 

malzemelerin temin edilebilmesi, terör örgütüne militan sağlama veya 

bunların eğitimlerinin sürdürülmesi için silah ve mühimmat ihtiyaçlarının 

karşılanmasının gerekliliği ve zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Terör 

örgütü üyelerinin kendilerini gizlemek amacıyla makul sıradan insanların 

çalışabileceği işlerde çalışmaları ve buna bağlı olarak gelir elde etmeleri 

olanak dâhilinde değildir. Çünkü terör örgütü üyeleri otoritenin ilgili 

kurumları tarafından izlenmekte ve takip edilmektedirler. Bu bağlamda 

terör örgütleri hem varlıklarını hem de eylemlerinin devamının sağlamak 

amacıyla finansal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Terör örgütleri 

otoritenin ilgili kurumlarının dikkatini çekmeksizin bazı durumlarda yasal 

yollardan finansal gelir elde edebilmektedirler. Burada aslında gelirin 

tamamen yasal yollardan elde edilmiş görünümü altında terör örgütlerine 

fon sağlanmaktadır. Terör örgütleri veya teröristlerin kullanmış olduğu bu 

yöntemin içeriğinde özellikle vakıf ve dernek adı altında kar amacı 

gütmeyen kuruluşlardan sağlanan ve gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

yapılan bağış veya aidat adı altında toplanan fonlar, terör örgütleri 

tarafından işletilen ticari işletmelerden elde edilen gelirler, yayın yoluyla 

elde edilmiş kazançlar ve ekonomik veya sosyal etkinliklerden elde edilen 

gelirlerdir.  Terör örgütlerinin yasal görünüm altındaki finansal desteğin 

önemli bir gelir kaynağının olmasının başlıca nedeni bu yöntemle elde 

edilen gelirlerin tespitinin zor olmasındandır. Bu bağlamda terör örgütleri 

fonlarının devamlı olarak arttırılması amacıyla bu sistemi 

kullanmaktadırlar. Terör örgütlerinin finansal desteğinin diğer bir ayağı da 

yasadışı yollardan elde edilen gelirlerdir. Terör örgütlerinin yalnıza yasal 

yollardan elde ettikleri gelirler ile varlıklarının ve eylemlerinin devamının 

sağlanması mümkün gözükmemektedir. Buna bağlı olarak terör örgütleri 

bazı hallerde organize suç örgütleri ile birlikte veya bağımsız olarak 

yasadışı yollardan kazanç elde etmektedirler. Yasadışı yollardan elde 

edilen gelir, suçtan elde edilen gelirdir ve hangi suç gelir getiriyorsa terör 

örgütleri de bu suçu işlemektedirler. Terör örgütlerinin gelir getirici suçları 

ise; uyuşturucu madde kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, göçmen ve insan 

kaçakçılığı, sahtecilik, hırsızlık vb. suçlardan oluşmaktadır. Terör 

örgütlerine ayrıca dış ülkelerin finansal destek sağlaması da örgütün 

büyümesinde ve devamlılığında büyük bir öneme haizdir. Burada dış 

devletin sağlamış olduğu yardımlarla hem terör örgütü gelişmekte hem de 
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terör örgütünün barınmış olduğu ülke yıldırılmaktadır. Bu da terör 

örgütleri açısından zafer niteliğindedir.  
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BENDENSEL ve RUHSAL ACININ SEMBOLÜ RESİMLERİYLE 

FRIDA KAHLO 

Frida Kahlo with Paintings of The Symbol of Physical and Spiritual 

Pain 

Meral Batur Çay1 

 

Giriş 

Beden olgusu sanat tarihi içinde farklı şekillerde izleyici karşısına 

çıkmaktadır. Yaşantılarını sanatın enstrümanlarıyla dönüşüme uğratan 

sanatçılar, benliklerini kendilerine özgü bir dille ortaya koymuşlardır. 

Beden imgeleriyle sanatını görünür kılmak isteyen sanatçılardan biri de 

Frida Kahlo’dur. Sanatçı resimlerinde kendi bedenini varoluşçu felsefeyle 

bütünleştirerek kullanmıştır. Acıyı beden imajlarıyla sanat yapıtına 

dönüştüren Kahlo, resimlerinde bedensel acının bir deneyim olarak 

sorgulanmasını sağlar. İç dünyasını farklı öğelerle dışa vuran sanatçı 

bedensel ve ruhsal acılarının sembolü resimlerinde, gerçeküstücü ve 

sembolik imgeler kullanır. Sembolik çözümlemeler sanat yapıtlarındaki 

zengin imgeleri, gizli anlamları ve sanatçının ruh dünyasını çözümlemede 

doğru bir yoldur. Bu nedenle bu araştırmada, sanat tarihinde derin izler 

bırakmış, 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış ve o yüzyılın popüler kültür 

ikonu haline gelmiş önemli bir Meksikalı sanatçı olan Frida Kahlo’nun 

eserleri ve eserlerindeki imgeler sembolik açıdan irdelenerek 

değerlendirilmiştir. Sanatçının eserlerinde acı içinde kıvranan imgeleri bu 

çalışmanın ana sorunsalını oluşturmuştur. Bu araştırmanın yapılabilmesi 

için öncelikle kaynaklar taranmış, sanatçıyla ilgili önceki yıllarda yazılmış 

yazılar incelenmiştir. İç dünyasını yansıtan sanat eserlerinde bedensel ve 

ruhsal acılarını çeşitli sembollerle görünür kılan sanatçı Frida’nın bu 

bağlamdaki eserlerinin neler olduğu tespit edilmiş, orijinal eserler 

üzerinden incelemeler yapılmış ve böylece çok yönlü bir bakış açısıyla 

değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Çünkü sanat yapıtlarındaki zengin 

imgeleri, gizli anlamları ve sanatçının ruh dünyasını anlamlandırmada 

resimlerinin sembolik olarak çözümlemesinin doğru bir yol olduğu 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmada amaç, resimlerinde zengin sembolik imgeler kullanan 

sanatçının, resimlerinde kullandığı imgeleri, bu imgelerin sembolik 

anlamlarını ve tüm bu imgelerin izleyicide bıraktığı anlamsal boyutları 

irdelemektir.  

                                                             
1 (Doç. Dr.); Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi, Resim Bölümü, Karabük-TÜRKİYE, e-mail: meralbatur@karabuk.edu.tr 
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Asıl ismi Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon olan sanatçı, 6 

Temmuz 1907’de Meksika’nın güneyindeki Coyoacan’da Macar Yahudisi 

fotoğrafçı Wilhelm Kahlo ile Kızılderili asıllı Matilde Calderon 

Gonzales’in dört kızından üçüncüsü olarak dünyaya gelmiştir. Henüz 6 

yaşındayken çocuk felci geçiren Kahlo’nun bu hastalık yüzünden sağ 

bacağı diğerine göre daha ince ve kısa kalmıştır. Hastalığı yüzünden 

dışarıya çıkamadığı için babasıyla daha çok vakit geçiren Frida, kendisi 

gibi kronik hasta olan ve bu hastalık sebebiyle hayatı boyunca acı çeken 

babasından dolayı doktor olmaya karar vermiştir. 1925 yılının 17 

Eylül’ünde tıp eğitimi aldığı okuldan dönmek için bindiği otobüsün 

tramvayla çarpışması sonucu çok kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştır. 

Sayısız kırık çıkığın yanı sıra “…tramvayın demir çubuklarından birisi 

Frida’nın sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmıştı (Vikipedi, 

2001).” yaşama sansının çok düşük olduğu düşünülen Frida güçlü 

bünyesiyle bunu da atlatmıştır. Hastanede kaldığı süreçte tam 32 kere 

ameliyat olan Frida’nın bütün günü yatakta geçmiştir. Bu olaydan sonra 

Frida uzun süre boyunca doktor, hastane, ilaç, yatak, korseler ve acılarla iç 

içe olmuştur. Bu süreç onun yaratıcılığını arttırmış, yattığı yerde eline 

fırçayı alıp resim yapmaya başlamıştır. Resim yapabilmesi için ailesi 

tarafından özel bir yatak yaptırılmıştır.  

Frida, bir var olma alanı olarak kendini ifade etmenin yolunu resimde 

bulmuştur. “Bedensel ve ruhsal acıların hayatında hiç eksik olmadığı 

sanatçı teselliyi resim yapmakta bulmuştur. Yatağında yatarken acılarını 

unutmak için resim yapan Frida, doktorların karşı çıkmasına rağmen çelik 

korse içerisindeyken bile resim yapmaya devam etmiştir (Durmuş Öztürk, 

2018; 66)”. 

Gerçeküstücülüğün önemli temsilcilerinden olan Frida kazadan sonra 

“… normal hayatına geri dönse de bu kazanın zihinsel ve bedensel etkileri 

çok derindir. Kendini betimlediği çalışmalarında arzularını ve hayal 

kırıklıklarını canlandıran içe dönük yapısı bu kazanın izlerini 

taşımaktadır. Kahlo’nun resimleri kişisel deneyimlerini ve yaşamını 

yansıtmaktadır. Resimlerinde kadın imgesine ve kadının karşı karşıya 

kaldığı zorluklara güçlü bir vurgu vardır. Yapmış olduğu otoportrelerinde, 

kişisel kavram ve semboller yoğunluktadır (Özcan, 2019;19).” 

Beğenerek takip ettiği Meksikalı Michalangelo olarak da bilinen 

ressam Diego Rivera ile tanışan Frida, tüm karşı çıkmalara rağmen 1929 

yılının ağustos ayında Diego ile evlendi. Hayatı boyunca hep sağlık 

sorunları yaşayan Frida, acılarıyla başa çıkabilmek için sürekli resim yaptı. 

“Ben hiç rüyalarımı resmetmedim. Kendi gerçekliğimin resmini yaptım 

(Burrus, 2017. s.70)” diyen 20. yüzyıla damgasını vuran ünlü Meksikalı 

ressam Frida Kahlo’nun, hayatı boyunca yaptığı resimlerin çoğu 

otoportrelerden oluşmaktadır. Portre yapmadığı resimlerinde ise mutlaka 



112 
 

otobiyografik öğeler barındırmaktadır (Tüfekçi Ardınç, Işıl 2019, s 24).” 

Sanatçı, “çalışmalarını adeta hem fiziksel hem de psikolojik durumunu ve 

içinde bulunduğu koşulları yansıtmak için bir araç olarak kullanmıştır. … 

hem estetik hem de varoluşsal bir arayış halindeki kadının iç dünyasındaki 

imgeleri içermektedir (Tüfekçi Ardınç, Işıl 2019, s 24).” Yaşadığı 

zorlukların üstesinden gelebilmek için sürekli kendini resmeden Frida 

1954 yılında 47 yaşındayken akciğer embolisi teşhisi ile hayata veda 

etmiştir. 

 

Görsel 1. Frida Kahlo, “Rüya (Yatak)”, Tual Üzerine Yağlıboya, 74 x 

98.5 cm, Nesuhi Ertegun Koleksiyonu, New York  

Rüya (yatak) isimli bu eserin (Görsel 1) merkezinde Frida Kahlo 

kendini boşlukta bulutların üstündeki hasta yatağında uyur biçimde 

betimlemiştir. Arka plandaki bulut imgeleri karanlık, karamsar ve 

melankolik havayı arttırırken Frida’nın üzerini hastalık, melankoli ve 

huzursuzluğun sembolü sarı renkli bir örtü örtmektedir. Sarı ile tazelik 

ifadesi yemyeşil rengi ile tezatlık oluşturan sarmaşık imgesinin “Roma 

Tanrısı Baküs ile ilişkisi olduğu kabul edilir; iyi şans, mutluluk, eğlence ve 

coşku getirdiğine inanılır. Evlerin dış yüzeylerinde yetiştirilir, kötü şansı 

engeller (Nirun, 2010)”. Aynı zamanda yaşamın, hayatın ve cesaretin 

sembolü olan sarmaşık sanatçıyı tümüyle sarmaktadır. Bu sarmaşık imgesi, 

ölümün ona ne kadar yakın olduğunu gösterirken ölüm gibi onu 

sarmalamaktadır. Tam da bu noktada, Frida’nın hemen üstünde ölümün, 

yok oluşun ve de yeniden doğuşun sembolü olan iskelet imgesi yatar 

pozisyonda betimlenmektedir. Bu iskeletin bedeni Frida’nın geçirmiş 

olduğu trafik kazası sonucu vücudunda oluşan kırıkları ve kırılan 
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kemiklerini temsil edecek şekilde mekanik parçalarla birleştirilmiştir. 

Frida’nın bedeniyle de özdeşleşen bu iskelet imgesi tümüyle Frida’nın 

çekmiş olduğu acıları sembolize etmektedir. İskelet imgesi vücudundaki 

tüm kırıklara, mekanik parçalara ve tüm acılarına rağmen elindeki 

çiçeğiyle huzur içinde uyumakta ve tüm umuduyla izleyiciye 

gülümsemektedir.  

 

Görsel 2. Frida Kahlo, 1937, “Hafıza (Kalp)”, Metal Üzerine Yağlı Boya, 

40 x 28.3 cm, Michel Petitjean Koleksiyonu, Fransa 

Frida, Hafıza (Kalp) (Görsel 2) isimli bu eserini, eşi Diego Rivera’nın 

onu kız kardeşi Cristina ile aldatmasından sonra yapmıştır. Bu nedenle çok 

fazla sembolik öğe barındırmaktadır. Bembeyaz bir kıyafet içinde resmin 

merkezinde duran Frida, hüzünlü bir ifadeyle ve ağlayan gözlerle 

izleyiciye bakmaktadır. Kısacık kesilmiş saçları ve gözlerinden süzülen 

yaşlar yapayalnız ve çaresiz görünümünü arttırmaktadır. Her iki kolu da 

olmayan bu imgenin ayaklarının biri sağ taraftaki denizin içinde diğeri ise 



114 
 

soldaki kurak arazidedir. Toprak ve denizin ayaklarının altında birleştiği 

bu kadın adeta arafta kalmıştır. Soldaki ayağı sağlıklıyken sağ tarafta 

denizdeki ayağı yaralı ve sargılıdır. Kalbini ise yerinden söküp atmıştır. 

Ayaklarının altında yerde yatmakta olan kalp imgesi, olması gerekenden 

çok daha büyüktür ve nehre kan pompalamaya devam etmektedir. 

“Amerika Kızılderililerinin çoğunda kalp ruha en yakın organ ve yaşamsal 

merkez olarak kabul edilir… eski mısır tradisyonunda İlahi Varlığın 

insandaki sembolü olan kalp, vicdanı ve ilhamı simgeler (Salt, 2010;187.)” 

İnsan bedeninin merkezi olan kalp, hayatın ve yaşamın sembolüdür. 

Yerinden sökülmüş olmasına rağmen yaşamsal faaliyetine devam eden 

kalp imgesi dikkat çekmektedir. Atmaya ve kan pompalamaya devam eden 

kalbin bu kadar büyük olması Frida’nın aşkının büyüklüğünü ve 

sonsuzluğunu temsil etmektedir. Peki bu kalbin yerinde şimdi ne vardır? 

Kalbin yeri artık boştur ve orada kalp boşluğunda tahterevalliyi anımsatan 

çelik bir çubuk vardır. Bu çubuk izleyiciye Frida’nın geçirmiş olduğu trafik 

kazasında kasıklarına girerek çocuk sahibi olmasını engelleyen ve hayatını 

cehenneme çeviren çelik çubuğu anımsatmakta ve onu temsil etmektedir. 

Frida’nın acılarının sembolü haline gelen bu çubuğun sağ uç kısmında 

çıplak kanatlı bir melek oturmaktadır. “Resimlerinde Meksika’nın lokal 

estetiğini yaşatan ve Meksika’nın Tehuana bölgesinde yaşayan kadınların 

giysilerini ve görünümlerini sıklıkla kullanan Frida (Yılmaz, 2012;1)” bu 

eserinde resmin sağ tarafında yine bir Tehuana kostümü betimlemiştir. 

Gökyüzüne bağlanmış bir ipin ucundaki askıya asılmış olan bu kostümün 

tek bir kolu vardır ve var olan bu sol koluyla da Frida’nın koluna 

girmektedir. Frida’nın Meksikalı modern kadın yanını temsil eden bu 

imge, aynı zamanda askının ucundaki iple de Frida’ya ve onun kalbine 

bağlanmaktadır. Yine sol tarafından gelen iple de soldaki öğrenci 

kıyafetine bağlanmaktadır. Bu kıyafetinde sadece sağ kolu vardır. 

Frida’nın çocukluk yıllarını temsil eden bu imge, var olan koluyla Frida’ya 

uzanmakta adeta ondan kopmak istememektedir. Her iki kıyafetin kolları 

ortadaki Frida imgesinin kollarıyla yer değiştirmiştir ve onu 

tamamlamaktadır. Sağ ve sol taraflardaki bu iki kıyafet imgesi, Frida’nın 

bir yanıyla çocukluğuna diğer yanıyla da kadınlığına bağlanmasını temsil 

etmektedir. Her zamanki gibi sanatçı bu resminde de fiziksel yaralarını 

ruhsal yaralarını sembolize etmek için kullanmıştır.  
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Görsel 3. Frida Kahlo, 1946, “Umut ağacı güçlü kal”, Tual Üzerine 

Yağlıboya, 55.9 x 40.6 cm, Daniel Filipacchi Koleksiyonu, Fransa 

İçsel dünyasını tuvaline büyük bir samimiyetle aktaran, hayatını ve 

bedenini sanatının ana malzemesi olarak kullanan Frida, böylesi ekspresif 

bir tutumla resim yapan ilk kadın sanatçılardan biridir. “Umut ağacı güçlü 

kal” isimli gündüz ve gece olarak ikiye ayrılan bu resmin merkezinde iki 

kadın imgesi yer almaktadır (Görsel 3). Gündüz için kullanılan güneş 

imgesi aydınlığı, umudu ve erkeği simgelerken gece için kullanılan ay 

imgesi ise karanlık, korku ve umutsuzluğu simgelemektedir. 

Kompozisyonun sağındaki kadın, kırmızı renkli geleneksel Tehuana 

kıyafetiyle geniş bir tahta sandalyeye oturmuş Frida’nın ta kendisidir. Sağ 

elinde üzeri İspanyolca yazılı bir bayrak tutan bu kadın, sol elindeyse 

acılarının sembolü olan ve resimlerinde sıklıkla kullandığı korseyi 

tutmaktadır. Bu pembe renkte bir korsedir. Her şeye rağmen Frida güçlü 

kendinden emin duruşuyla dikkat çekmektedir. Özgürlüğün ve zaferin 

sembolü olan küçük bayrağın üzerinde “Umut ağacı güçlü kal” 

yazmaktadır ve bayrak sanat yapıtına ismini vermektedir (After Frida, 
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2000). Bu figürün sol arkasında bir hastane sedyesinde, bedeni saflığın ve 

masumiyetin sembolü beyaz çarşafla sarılmış bir kadının açıkta kalmış tek 

yeri olan belindeki ameliyat izleri dikkat çekmektedir. Üzerini örttüğü 

beyaz kumaş aynı zamanda kefeni ve ölümü de temsil etmektedir. Sedye 

üzerinde uyuşturulmuş ve belindeki cerrahi izleri hala açık ve yaraları 

kanayan bu ikinci Frida, sırtını izleyiciye dönmüş bir halde yatmaktadır. 

Susuzluktan ve kuraklıktan derin yarıklar açılmış ölümü hatırlatan çorak 

topraklar, Frida’nın belindeki yaraların metaforu olarak izleyici karşısına 

çıkmaktadır. Sağ taraftaki Frida canlılığı, hayatı ve sağlığı temsil ederken 

resmin solunda yatan Frida ise hastalığı, tükenmişliği, karamsarlığı ve 

ölümü temsil etmektedir. Sağ taraftaki Frida’nın elindeki korseyi 

vücudundan çıkarıp atması sağlıklı olduğunu ve acılarından kurtulduğunun 

göstergesidir.  Gece ve gündüzü aynı anda yaşayan bu kadın uçurumun 

kenarında durmakta ve sağ gözünden yaşlar süzülmektedir. Yaşamın 

sonunu temsil eden uçurum imgesiyle bir anlamda Frida’nın ölümün 

ucunda olduğu anlatılmak istenmektedir. Bu resimde tüm olumsuzluklara 

karşın hala güçlü kalmaya çalışan bir kadın olarak Frida, sağlam ve güçlü 

bir umut ağacı olarak kendi bedenini kullanmaktadır. Bu resimdeki 

kadınlardan biri trajedinin kurbanı olan Frida, diğeri hayatta kalan 

kahraman Frida’dır (After Frida, 2000).  

 

 

Görsel 4. Frida Kahlo, “Henry Ford Hastanesi,” 1932, Tual Üzerine 

Yağlıboya, 30.5 x 38 cm, Dolores Olmedo Koleksiyonu, Meksika 
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İçsel dünyasını tuvaline aktaran, hayatını ve bedenini sanatının ana 

malzemesi olarak kullanan Frida, bu resmin (Görsel 4) merkezinde de yine 

kendi bedenini kullanmaktadır. Birçok sembolik imgenin yer aldığı bu 

resimde Frida, Henry Ford hastane odasındaki parmaklıklı bir yatakta 

dağınık saçları ve çıplak bedeniyle kanlar içinde yatmaktadır. Bu hastane 

odası tasviri Frida’nın düşük yaptıktan sonra uzun süre kalmak zorunda 

olduğu odayı ve yatağı temsil etmektedir. Sanatçı hastanenin ismini ve 

resmin yapıldığı tarihi yatağın metal kenarlarına yazmıştır. Resimde 

gerçeküstücü bir atmosferde birçok nesne betimlenmiştir. Resmin “ufuk 

çizgisinde de üretimi temsil eden bir sanayi kenti yer almaktadır (Eslek, 

1011;102).” Etrafında havada asılı duran altı nesne vardır. Bunlar; kırılan 

kalçasını temsilen basen kemikleri, kadın rahmini anımsatan güzellik, 

tutku ve doğurganlığın sembolü orkide, madeni bir makine, insan kalçası, 

kürtajla aldırmak zorunda kaldığı bebeğini temsilen erkek fetüs ve “Dişi 

bir sembol olarak sarmal kabuğu sonsuzluk ve labirent dolayısıyla ana 

rahmini temsil (Wilkinson, 2011; 73)” eden ve yavaşlığın sembolü 

salyangoz. Salyangoz, geçirdiği operasyonun yavaşlığını da temsil 

etmektedir. Resimdeki tüm bu imgeleri yaşam sıvısı olan kanın içinden 

geçtiği damarları anımsatan kırmızı ipler ya da kurdeleler yardımıyla 

elinde tutan Frida, tüm bu imgelerin ona ait olduğu ve ondan doğdukları 

imajı çizmektedir. Yatış pozisyonuyla da izleyiciye rahatsızlık hissi veren 

bu çalışmada, yatağında yatan Frida’nın daha net görünebilmesi için 

yatağın bir ucu yukarıya kaldırılmıştır. Bu resminde de yine gözlerinden 

yaşlar süzülen Frida acı içinde kıvranmaktadır. Bu eser Frida'nın Henry 

Ford hastanesinde düşük yaparken hissettiği bedensel ve ruhsal acılarının 

sembolü niteliğindedir.  
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Görsel 5. Frida Kahlo, 1939, “İki Frida”, Tual Üzerine Yağlı Boya, 173.5 

x 173 cm, Modern Sanat Müzesi, Meksika 

Diego Rivera ile boşandıktan kısa bir süre sonra tamamladığı “İki 

Frida” isimli bu eserinde (Görsel 5) sanatçı iki farklı Frida şeklinde izleyici 

karşısına çıkmaktadır. Bu iki kadın, karanlık ve karışık bulutlarla dolu 

gerçeküstücü bir atmosferde bir sedirin üstünde el ele oturmaktadır. 

Resmin arka zeminindeki bulutlarla dolu fırtınalı gökyüzü, adeta Frida'nın 

iç karışıklığını yansıtmaktadır. Farklı kişiliklere sahip bu iki kadından biri 

modern giyimli bağımsız Frida diğeri geleneksel beyaz Tehuana kostümü 

giymiş kalbi kırık Frida'dır. El ele tutuşan bu iki figürün kalpleri ana arter 

ve damar yollarıyla birbirine bağlı bir şekilde dışarıdan görünür halde 

resmedilmiştir. Sol taraftaki Frida, Diego Rivera tarafından reddedilen 

kırık ve yaralı geleneksel Frida’dır. Bu Frida’nın kalbinden gelen ana arter 

kucağında tutmakta olduğu cerrahi makasla (ameliyat pensi) kesilmiştir. 

Bu arterden gelen kan her saniye beyaz kıyafetini kirletmekte ve ölüm 

olasılığını arttırmaktadır.  

“Tehuanalı Frida üzerindeki şu yürek tam bir yürek … Avuçlarımda 

Diego'yu tuttuğum zamanlar ben de tamım. Öbür Frida' nın yaşamı 

parçalanmış, yüreği kanıyor. Bir damarın iki yüreği birbirine ve her ikisini 

de, asıl kaynağım, yaşamdaki atılımım olan Diego'nun resmine 

bağlayacağını da söyleyebilirim. İnsanın her zaman bağlanacağı bir şey 
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vardır. Her şey birbirine bağlıdır, her şey ayakta durur; biz ve benliğimiz, 

benliğimiz ve başkası, benliğimiz ve dünya… (JaguaR, 2003’den aktaran 

Eslek, 2011; 104)” diyen Frida’nın iki kalbi de Diago’ya bağlanmaktadır. 

Sağdaki Frida’ysa, Rivera'nın hala sevdiği bütün bir kalbe sahiptir ve 

elinde Rivera'nın küçük bir portresini tutmaktadır. Frida’nın yaşamı 

boyunca yapmış olduğu en büyük tablo olan bu eser “Kocasını 

kaybetmenin onu derinden incittiğini gösteren bir tablo olduğuna 

inanılıyor (Mike, 2000)” ve büyüklüğü de kocasını kaybetme acısının 

büyüklüğünü temsil etmektedir. Sevilen ve sevilmeyen iki Frida’yı temsil 

eden bu resim ise Frida’nın içinde bulunduğu yalnızlık ve çaresizliğin 

sembolü niteliğindedir.  

 

Görsel 6. Frida Kahlo, 1944, “Kırık Sütun”, Ahşap Üzerine Yağlıboya, 

43 x 33 cm, Dolores Olmedo Patino Müzesi, Meksika 

Frida, 1925 yılının 17 Eylül’ünde tıp eğitimi aldığı okuldan dönmek 

için bindiği otobüsün tramvayla çarpışması sonucu ağır yaralanmıştır. 

“Kazadan sonra Frida’nın üçüncü ve dördüncü omurga kemikleri kırılmış, 
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sol kalçasından giren ve cinsel organından çıkan demir çubuk derin bir 

hasara yol açmıştır. Kalça kemiklerinde ise birçok kırık vardır 

(Eslek,2011; 98).” Kazadan sonra 9 ay boyunca hastanede kalan sanatçı 

32 ayrı ameliyat geçirmiş ve yaklaşık iki yıl boyunca yatağa mahkûm 

olmuştur. Hastanede kaldığı bu dokuz ay boyunca alçıdan bir korse giymek 

zorunda kalan sanatçı, bu resminde (Görsel 6) kendini bu korse içinde 

resmetmiştir. Giydiği bu korse sanatçıya büyük acılar vermiştir. Frida 

çektiği acıları şu şekilde anlatmıştır; “Oh Tanrım! Uzanmak nasıl bir şey? 

Bilemiyorum. Sırtıma yerleşen sancıyı tek isteyen omurgam değil bence, 

ona destek olan kaslar düğümlenerek çalışıyor, işlerini yarım bırakmamak 

için kendi kendilerine sancılanıyorlar. Ensemden belime kadar bütün 

halinde sağır bir sancı ve korkunç bir dayanıksızlık duygusu hissediyorum. 

Neyin neyi ayakta tuttuğunu bilemiyorum. Her şey sıkışıp kalıyor ya da her 

şey birden iflas edecek gibi (A.g.y.;251’den aktaran Eslek, 2011; 99).” 

Ağlayan gözlerle izleyiciye bakan Frida, kocaman çatlaklarla dolu 

kurak, uçsuz bucaksız boş bir arazide resmedilmiştir. Çıplak üst bedeni 

arkasındaki arazilerdeki çatlaklar gibi omurgasından ikiye ayrılmış ve 

bedenindeki bu çatlak yerindeki kırık sütun çivilerle ve korse ile 

tutturulmaya çalışılmıştır. Cinsel organından çenesine kadar uzanan 

kırılmış bu sütun, adeta çökmek üzeredir. Kolları, boynu, omuzları, yüzü, 

göğüsleri kısacası tüm vücudu irili ufaklı çivilerle kaplıdır. En büyük çivi 

en çok acı çektiği yerde kalbindedir. Çektiği acı ve dehşet yüzüne 

yansımaktadır. Hastane çarşaflarını anımsatan bir örtüyle alt bedenini 

kapatan Frida, adeta hem kendisiyle hem de izleyicisiyle yüzleşmek için 

meydan okumaktadır (Mike, 2000). Çektiği tüm bu acılarına rağmen güzel 

ve güçlü görünmektedir.  
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Görsel 7. Frida Kahlo, 1946, “Yaralı Geyik”, 22.4 x 30 cm, Ahşap 

Üzerine Yağlıboya. 

1946 yılında yaptığı “Yaralı Geyik” (Görsel 7) isimli eserin 

merkezinde sanatçı kendini kafasından göğe doğru yükselen boynuzlarıyla 

genç bir geyik olarak betimlemiştir. “Kahlo bu tabloyu onu acılarından 

kurtaracağını düşündüğü ameliyatın sonrasında yapmıştır. Çünkü 

operasyon başarılı geçmemiş, Frida da yaşadığı hayal kırıklığını bu 

tablosunda yansıtmıştır. Sanatçı tablosunu 3 Mayıs 1946’ta arkadaşları 

Lina ve Arcady Boitler’e düğün hediyesi olarak vermiş, yanındaki nota da 

şunları yazmıştır. “Size portremi bırakıyorum böylelikle sizden uzakta 

olduğum bütün günler ve bütün gecelerde varlığımı hissedebilirsiniz (El 

Araj, 2020).” 

Bu resimde Frida’nın başı vücudundaki oklarla ölümcül yaralar almış 

bir geyiğin bedeniyle birleşmiş adeta bütünleşmiştir. “Hayatı boyunca hem 

fiziksel hem de ruhsal acılar çeken Frida Kahlo, bu eserinde bir anlamda 

çektiği acıları yansıtmaktadır. Yapraksız ve dalsız ağaç gövdeleri arasında 

kapana kısılmış geyik, gövdesinde sıkıntılı yaşamındaki sorunları temsil 

eden oklarla yaralanmıştır. Barış, hız ve zarafet sembolü olan geyik, ruhun 

dünyevi tutkulardan kaçışını temsil etmektedir. Resimde Frida kendi 

portresini geyiğin başına yerleştirerek bir anlamda yaralı geyikle kendini 

bütünleştirmiş ve böylece de geyikle yaşadığı acıları ve sıkıntıları 

sembolize etmiştir (Batur, 2014; 58).” Bu yaralı geyik aynı zamanda Diego 

Rivera ile olan yaralı evliliğini de temsil etmektedir. Eski bir Aztek 

sembolü olan geyiğin etrafındaki korku ve çaresizlik temsil eden “kuru ve 

yaşlı ağaçlar Frida'nın zorlu yaşamında kapıldığı karamsar durumlar ve 
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kurtulamadığı karanlık kaderini simgelemektedir. Kasvet dolu ağaçlarla 

örülü ormanın geri planında umut dolu mavi deniz ve gökyüzü yer 

almaktadır. Frida'nın ameliyatı öncesi umut dolu olumlu ruh hali bu açık 

hava ve denizle betimlenirken yerde duran kırılmış yapraklı taze ağaç dalı 

ise Frida'nın parçalanmış gençliğine yapılan bir göndermedir. Tıpkı 

Frida'nın hayatındaki sorunlardan kaçıp uzaklaşmak istemesi gibi geyik 

de yaralarına rağmen kaçma eğilimindedir.  Oysa yaralanmış geyiğin bu 

ormandan kurtulup denize ulaşma şansı kalmamış gibi görünmektedir. Bu 

da Frida’nın içinde bulunduğu durumu temsil etmektedir (Batur, 2014; 

58).” Diğer portreleri gibi, bu resminde de Frida değiştiremediği kaderini 

ve buna bağlı üzüntülerini dile getirmektedir. Resmin sol alt köşesinde 

mistik inanışlara gönderme yapan alın yazısı ve kader anlamına gelen 

karma yazmıştır. Sanatçı adeta bu benim kaçınılmaz kaderim demektedir. 

Eski bir Aztek sembolü olan geyik aynı zamanda sağ ayağı 

simgelemektedir. Gençlik yıllarında geçirmiş olduğu otobüs kazasında 

ayağı ezilmiş olan ve sağ bacağı on bir farklı yerde kırılan Frida, bu geyik 

imgesiyle aynı zamanda yaralı sağ tarafını sembolize etmektedir (El Araj, 

2020).  

 

Görsel 8. Frida Kahlo, 1945, “Umutsuz”, 36cm x 28cm, Tual Üzerine 

Yağlıboya, Dolares Olmedo Koleksiyonu, Meksika  

Sağlık problemleri yaşadığı 1945 yılında yaptığı bu resminin (Görsel 

8) ön merkezinde Frida, acı içinde ağlayarak hasta yatağında yatmaktadır. 

Resmin arka zemininde çorak, kurak ve taşlık bir arazi de ay ve güneşin 
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aynı anda betimlendiği bir Meksika manzarası yer almaktadır. İştah 

güçlüğü nedenliyle yeme zorluğu çektiği ve yeterince beslenemediği için 

doktoru tarafından zorla beslenme diyetine başlatılan Frida, bu resminde 

hem içinde bulunduğu fiziksel hem de psikolojik durumu yansıtmaktadır. 

Frida’nın ağzından yediklerini çıkarttığı kusmuğu, yatağının üzerindeki 

resim sehpasının üzerinden taşmaktadır (Öztürk 2019). Kusmukta balık, 

tavuk, hindi, domuz vb. çeşit çeşit hayvanlar, kafatasları ve birçok iğrenç 

yiyecek göze çarpmaktadır. Kollarının altına sabitlenmiş resim sehpası 

aynı zamanda tüm bu kusmuğu tutmaktadır. “Arka planda ay, güneş, 

çatlamış toprak Sanatçı’nın umudunun tükendiğine işaret ederken resim 

sehpasının üzerindeki kafatası sanatçının ölüm için hazırlık yaptığını ve 

ölümünün yaklaştığının farkında olduğunu bize göstermektedir (Durmuş 

Öztürk,2018; 66’den aktaran Öztürk, 2019; 95).”  

Sonuç 

Nesnel dünyanın öznel yansıması olarak kabul edilen sanat 

eserlerinde benliğini kendine özgü bir dille ortaya koyan, onu görünür 

kılan sanatçı Frida Kahlo, yirminci yüzyılın ekolü olmuştur. Acılarını 

resmeden kadın olarak bilinen sanatçı Kahlo, resimlerinde kendi bedenini 

kullanmıştır. Yapıtlarında sanat ile yaşamı birbiri içinde eriten sanatçı, 

yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilmek için kendini resmetmiştir.   

İçsel dünyasını tuvaline büyük bir samimiyetle aktaran; hayatını ve 

bedenini sanatının ana malzemesi olarak kullanan sanatçı, resimlerinde 

metaforik imgeleri gerçeküstücü atmosferde betimlemiştir. Kendi bedenini 

yara, bere ve kesikler içinde acı çekerken betimleyen sanatçı ölümü, yok 

oluşu sembolize etmek için kurukafa, sarmaşık ve iskelet imgelerini 

sıklıkla kullanmıştır.  Resimlerinde hâkim olan duygu acı ve çaresizliktir. 

Bedeni acılar içinde çırpınırken çektiği acı ve dehşet yüzüne yansımakta, 

gözlerinden yaş olup süzülmektedir. Resimlerinde zıtlıklar yaratan Frida, 

bedeni çivilerle, oklarla, iğnelerle yaralanmış ve kanlar içindeyken umudu 

tükenmiş, ölüme hazırken bile duruşuyla ve tavrıyla dimdik durmakta 

izleyicinin gözüne cesurca bakmakta, güçlü, sağlam ve kahraman Frida 

olmaktadır. 

Tüm bu araştırma sonunda kısaca denilebilir ki, resimlerinde güçlü 

semboller kullanan Frida Kahlo, resimlerini bedensel ve ruhsal acılarının 

temsili olarak kullanmıştır. 
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MARKA DEĞERLEME VE INTERBRAND ve BRAND FINANCE 

MARKA DEĞERLEME ÖLÇEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Brand Valuation and Comparison of Interbrand and Brand Finance 

Brand Assessment Scales 

Ayhan Doğan & Kadir Aydın 

 

GİRİŞ 

Marka değeri yaratma anlayışı her geçen gün pazar piyasasında yaşanan 

değişim ve gelişmelerden dolayı işletmeler açısından zorunlu ve gerekli 

olmuştur. Tüketici ihtiyaçlarının çeşitlenip artması aynı zamanda markalar 

arası rekabetin de artmasına neden olmaktadır. 

Hemen her kategoride birçok ürün çeşidinin pazar piyasasında yer 

alması, firmaların bu benzerliklerden sıyrılarak farklı olma ve tercih 

edilme isteği doğrultusunda işletmeleri marka değeri yaratma çabasına 

yöneltmiştir. Dolayısıyla işletmeler bazında “değer yaratma” faaliyetleri 

çok daha önem kazanmaktadır. Ancak, markaların yönlendirmesine bağlı 

olarak keyfi ihtiyaçların sürekli ve farklı biçimlerde yeniden üretilmesi, 

tüketici zihninde markaya yönelik yeni ve farklı beklentilerin oluşmasına 

yol açmaktadır. Bu süregelen oluşum, tüketici zihninde meydana gelen 

farklı beklentileri karşılamada birçok markanın yetersiz kalmasına neden 

olmaktadır. Böyle bir rekabet ortamında işletmenin başarı yakalaması 

marka değeriyle doğrudan ilişki içerisinde olmasını zorunlu kılmaktadır. 

Ayrıca sürekli değişen pazar yapısı ile tüketici anlayışına uygun hareket 

edilmesi de işletmeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü 

işletmelerin sahip olduğu marka değeri, tüketicilerin markaya yönelik 

olumlu ve olumsuz algılarını yansıtmaktadır. Dolayısıyla her geçen gün 

çeşitlenen alternatiflerle büyüyen pazarlarda ayakta kalabilmek güçlü bir 

itibara, esnek tutumlara, yeni fikirlere ve farkındalık uyandırabilen bir 

marka değeri yaratmakla mümkündür.   

Marka değeri, işletmelerin varlık nedeni olarak görüldüğünden, 

markanın küresel bir boyuta ulaşabilmesi ancak markanın, birçok kategori 

alanında ihtiyaçları karşılayarak genişlemesiyle mümkün görülmektedir. 

Bu strateji sayesinde işletmeler küresel bir boyutta birçok markayla aynı 

anda rekabet edebilmekte ve kalıcılığını sürdürebilmektedir. İşletmeler, 

marka değer bileşenleriyle markaların ekonomik boyutuna doğrudan katkı 

sunarak markanın değer ve başarı işlevini artırabilir. Dolayısıyla her açıdan 

yoğun rekabetin yaşandığı küresel ölçekli bir ortamda firmaların sahip 
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olduğu markalar aracılığıyla soyut faydalar yaratması, marka değer 

bileşenlerini doğru tutarlılıkla kullanmasına ve yönlendirmesine bağlıdır. 

Yapılan çalışmada marka, marka değerinin önemi ve marka değer 

bileşenlerinin ele alınarak iki önemli marka değerleme ölçeğinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Günümüzde birçok işletme yoğun rekabet 

koşulları altında varlıklarını sürdürebilme koşulu olarak marka değeri 

yaratma işlevine yönelmiştir. Çünkü gelişen teknoloji, pazar koşullarını 

sürekli değiştirmekte ve bu da tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamada birçok 

markanın yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu rekabet ortamından 

güçlenerek çıkabilen firmaların sahip olduğu markaların değer boyutu 

milyarlarca dolarla ifade edilen piyasa değerine ulaşması ve bu piyasa 

koşulları altında küresel marka olarak faaliyetlerini sürdüren markaların 

çalışma kapsamında incelenmesi alan açısından ayrı bir önem ifade 

etmektedir.  

1. MARKA KAVRAMI 

Günümüzde “marka” olarak ifade edilen kavramın üreticileri, 

birbirinden ayırt etme yani tüketici nezdinde farklılaştırma 

gereksiniminden doğduğu bilinmektedir. Marka, bilinenin aksine M.Ö. 

2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar ve 

Çinliler gibi dönemin güçlü devletleri ürettikleri mal ve hizmetleri 

kendilerine özgü bir sembol ile damgalayarak marka haline getirdikleri 

bilinmektedir. Antik çağlarda krallar ve imparatorluklar tarafından güç ve 

otoritenin simgesi olarak kullanılan figür ve şekillerin, üretilen ürünlerde 

sahiplik anlayışı doğrultusunda yer aldığı bilinmektedir. Bu bağlamda 

kaynaklarda Japonların krizantemi, Fransızların aslanı ve Romalıların 

kartalı sembol olarak kullandıkları belirtilmektedir (Ar, 2004: 18). 

Günümüzde ise, modern anlamda ilk olarak Sanayi Devriminden sonra 

gelişen teknoloji sayesinde seri üretimin hız kazanması sonucu ABD’deki 

firmalar tarafından markalaşma bağlamında ilk nitelikli çalışmaların 

yapıldığı görülmektedir. Öyle ki yaşanan gelişmeler hem firmaların hem 

de tüketicilerin markaya odaklanmasına ve marka üzerine uzun soluklu 

çalışmalar yapmasına olanak sağlamıştır. Dolayısıyla önem kazanan marka 

kavramı üzerine çok sayıda çalışma yapıldığı ve açıklama getirildiği ifade 

edilebilecektir. 

Marka, üretilen mal ve hizmeti tanımlamaya, tanıtmaya ve rakiplerden 

ayırıp farklılaştırmaya hizmet eden sözcük, tasarım, şekil, renk ve bunların 

birleşimi olarak tanımlanmaktadır (Özkan ve Terzi, 2012: 88). Başka bir 

açıklamada ise markanın, işletmenin ürün ve hizmetlerinin ayırt edilmesini 

sağlayan, müşteri ve tüketicileri ürün ve hizmetleri tercih etmelerine neden 

olan ve işletmeler ile tüketiciler arasında bir iletişim köprüsünü üstlenen 

isim veya sembollerden oluşan bir süreç olduğundan bahsedilir (Özdemir, 

2009: 61). Dolayısıyla markanın rengi, yazı stili, kokusu, amblemi kısaca 
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markaya ait ne varsa hepsi bir bütün olarak müşteri ve tüketiciyle duygusal 

bağ kurmak için önemli birer iletişim aracı olarak görülmelidir. Çünkü 

tüketicilerle marka arasında kurulabilen iletişim köprüsü, firmaları 

rakiplerinden ayıran önemli bir etkendir. Markalar bir ürünün yeniden 

tanınmasını sağlayarak ürün özelliklerinin ve bütünüyle ürün kalitesinin 

algılama biçimini de etkiler. Böylelikle marka, ürünü rakiplerin aynı veya 

benzer türdeki mallarından ayırır (Yüksel ve Y. Mermod, 2015: 2). Aslında 

günümüzde de marka kavramına baktığımızda kendini diğer rakip 

ürünlerden ambalaj, renk, yazı gibi hem biçimsel özellikler hem de 

markanın isim, slogan gibi karakteristik özelliklerle tüketici zihninde olma 

anlayışı oluşturulmaya çalışılır. Dolayısıyla marka geliştirmede başlıca 

hedef, firmanın sahibi olduğu ürünleri anonimlikten kurtararak markayla 

özdeşleştirmektir. Böylece marka bir yandan tüketicinin ürün ve hizmete 

ilişkin düşüncesini yansıtmakta, diğer yandan da firmalar arası rekabette 

ön plana çıkmaktadır (Ercan vd. 2010:4).    

Markayla ilgili diğer bir tanım ise; bir satıcının veya satıcılar grubunun 

ürün ve hizmetlerinin tanınması, piyasada rekabet edilen diğer ürün ve 

hizmetlerden ayrılmasını sağlamak üzere onlara kazandırdıkları ad, 

kavram, işaret ve sembol gibi kategorilerin oluşturduğu bileşim olarak 

açıklanmaktadır (Keller’den aktaran Çelik, 2006: 196).  Aaker’e göre ise 

marka, bir satıcının veya bir satıcı grubunun mallarını veya hizmetlerini 

tanımlamayı amaçlayan ayırt edici bir ad ve / veya semboldür ve bu 

yaklaşım mal veya hizmetleri rakiplerinden ayırt eder. Böylece bir marka 

müşteriye ürünün kaynağını işaret eder ve hem müşteriyi hem de üreticiyi 

aynı görünen ürünler sunmaya çalışan rakiplerden korur (Aaker, 1991: 21). 

556 sayılı Markaların Korunması Kanununa göre marka;  bir işletmenin 

mal veya hizmetini, başka bir işletmenin ürün veya hizmetinden ayırt 

etmek amacıyla, kişi adları dâhil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, 

sayılar, malların şekli veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya 

benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve 

çoğaltılabilen her türlü işareti içermektedir (Mevzuat, 2016). Yukarıda yer 

alan marka tanım ve açıklamalarından hareketle markanın diğerlerinden 

ayırt edilebilir en büyük ve önemli özelliği olarak, ‘farkındalık’ olgusu 

işlenmiştir. Çünkü gelişen teknoloji ve çoğalan ürün çeşitliliği bakımından 

da markaların farklı ve özgün olmaları firma ve tüketiciler arasında önemli 

bir iletişim ağının oluşmasına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla marka 

genel olarak, tüketici zihninde özgün ve tek, piyasadaki benzer ürünlerden 

de farklı olmayı amaç edinen faaliyetlerin bütünü olarak ifade edilebilir. 

2. MARKA DEĞERİ VE ÖNEMİ 

1970’lerde ekonomi alanında yaşanan köklü gelişmeler, gelişmiş 

Avrupa ve Amerika’daki şirket satın alımlarını ve şirketlerin birleşmesine 

dönük faaliyetleri hızlandırmıştır. 1980’ler ise markanın önemli bir değer 
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olarak algılanmaya başladığı ve marka değeri üzerine çalışmaların ivme 

kazandığı bir dönemdir. Dolayısıyla bu dönemden itibaren teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak ürün ve hizmetler noktasında çok fazla çeşit ve 

alternatifin olması firmaların tüketiciye ulaşmada daha farklı yollar 

izlemesine neden olmaktadır. Günümüzde tüketiciye ulaşmanın ve 

rekabette sürdürülebilir ilkeye sahip olmanın yolu öncelikle tüketiciye 

saygı duymaktan ve tüketicinin ihtiyaçlarını yerinde analiz ederek doğru 

kararlar verebilmek ve rekabet piyasasında tahmin yaratarak öncü 

olmaktan geçmektedir (Erdem ve Uslu, 2010: 167). Bu da tüketici ile 

sağlam bir iletişime ve tüketici zihninde güvenilir olma anlayışı 

geliştirmek ve sürdürülebilir bir marka değeri yaratmakla mümkün olabilir. 

Marka değeri yaratmanın başlıca yolu da başarılı bir marka oluşturmaktır. 

Başarılı bir marka yaratmak, yönetimin fikir ve faaliyetlerine yön veren 

stratejik bir marka geliştirme planı ile mümkündür. Dolayısıyla marka 

yaratılması ve geliştirilmesi disiplinli marka yönetimi uygulamalarını 

gerekli kılmaktadır (Davis, 2011: 65). Bu gelişmeler sayesinde işletmeler, 

markalarının itibarını artırdıkça tüketiciler ile marka arasında önemli bir 

bağlılığın oluşumuna hizmet ederek müşteriler tarafından daha fazla tercih 

edilmeye başlar. Gerçekleşen bu davranış sayesinde müşterilerin markanın 

benzer ürünleri arasında bağlılık duydukları markayı tercih etme 

olasılığının her zaman ön planda olmasını sağlar. Bu nedenle işletmelerin 

hem rekabet üstünlüğünü elde etmeleri hem de tüketici zihninde kalıcı hale 

gelmeleri güçlü ve başarılı bir marka değeri yaratmakla mümkün hale gelir. 

Çünkü marka değeri, müşteri ve tüketicinin markayla ilgili olumlu ya da 

olumsuz algısını yansıtır. Bu nedenle şirketler, marka değeri 

oluşturabilmek için pazarlama çalışma aktivitelerini içeren taktikler 

kullanarak müşterilerin ilgisini çekebilecek çalışmalara hazırlıklı olmalıdır 

(Davis, 2011: 47). Netice itibariyle işletmeler sahip oldukları markaları 

varlık nedeni olarak görmeli ve bu doğrultuda çalışmalar yapmalıdırlar.  

‘Marka değeri’ günümüzde işletmeler, pazarlamacılar, girişimciler ve 

yöneticiler arasında sürekli tartışılan son derece önemli bir konudur. Marka 

değerinin birçok endüstri için öncelikle sermaye olarak kabul edilmesi 

neticesinde kurumların kar paylarına uzun soluklu katkıda bulunduğuna 

inanılmaktadır (Çetinsöz ve Artuğer, 2013). Çünkü marka, ürünün işlevsel 

amacının ötesinde, o ürünün değerini artıran isim, sembol ve bunların bir 

araya gelerek oluşturduğu tasarımın tüketiciler tarafından satın alındığı şey 

olarak görülmektedir (Alkibay, 2005:86). Dolayısıyla marka değeri 

konusu firmaların ürün odaklı faaliyetler yapmasının yanında özellikle 

sürekli değişen ve gelişen rekabet piyasasında sürdürülebilir çalışmalar 

yapmasını da zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin finansal ürünlerine değer 

katmanın yanı sıra gerek kurumsal anlamda gerekse ürün ve hizmet 

hattında olumlu imaj oluşturarak marka değeri yaratmaları yoğun rekabetin 
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yaşandığı ve işletmelerin farklılaşacak alanların daraldığı günümüzde 

varlıklarının sürekliliği için zorunlu görünmektedir (Tosun, 2007: 184). 

Marka değeri bir ürün ya da hizmetin sağladığı değerlerden yararlanan 

bir marka adı ve sembolü ile bağlantılı bir dizi marka varlıkları ve 

sorumluluklarını ifade etmektedir. Marka değeri kavramı, bir markanın ne 

kadar değerli olduğunu, sağlam bir şekilde kurulmuş ve itibarlı markaların 

daha başarılı olduğu fikrine dayanarak belirlenen terimdir (Prophet, 2013). 

Diğer bir açıklamaya göre ise, marka değeri, güçlü bir marka isminin ve 

sembolünün tüketicinin zihninde yarattığı olumlu izlenimlerin ürün ve 

tüketiciye kattığı artı değer olarak değerlendirilmektedir (Marangoz, 2007: 

461). Başka bir deyişle, diğerlerinden ayırt edilebilir özelliklerin markaya 

kattığı değer olarak belirtilmektedir. Söz konusu özellikler ürün ya da 

firmayı tüketicinin zihninde diğerlerinden ayırt edebilecek ve 

anımsanmasını sağlayacak isim, sembol ve renk gibi kategorilerden 

oluşmaktadır. Set Godin’e göre (2015) ise marka değeri, bir markayı 

alternatifler üzerinden ne kadar fazla kişinin ödeyeceği veya ne sıklıkla 

tercih edeceği, beklentiler, anılar, hikâyeler ve bunların arasındaki 

ilişkilerin toplamıdır (Olenski S. Forbes. 2015). Dolayısıyla işletmelerin 

güçlü bir marka değeri yaratmadan önce piyasada var olanlardan kendini 

farklı kılan, kendine özgü olan ve tüketici zihninde yer edinebilen yenilikçi 

fikirler üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir. Çünkü işletmelerin rekabet 

ortamında mücadele edebilmesi ve sürdürülebilir politikaya sahip 

olabilmesi için bu gibi girişimler gereklidir. Aaker marka değerini, bir ürün 

ya da hizmet tarafından sağlanan değeri sunabilmek için bir araya gelen, 

marka farkındalığı, marka sadakati, marka çağrışımı ve algılanan kalitenin 

bir birleşimi olarak görmektedir. Aaker modelinin amacı, bir markayı 

rakiplerinden ayırmak, tanıtımını yapmak ve ilerlemesini sağlamak için 

çeşitli marka bileşenlerinden veya modellerinden oluşan bir marka 

stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Dolayısıyla marka 

değerine önem veren kurumlar, tüketicilere markasının neyi temsil ettiğini 

göstermek için bu bileşenlerin bir kısmını veya tamamını bilinçli olarak 

kullanmaktadır (Marketing91, 2018).  

Marka değeri kavramının birçok tanımı ve açıklaması yapılmasına 

rağmen ortak bir tanımın olmadığı görülmektedir. Yukarıda yer verilen 

tanım ve açıklamalardan yola çıkılarak marka değeri kavramı genel olarak, 

farkındalık yaratması için diğerlerinden ayırt edilebilir özellikte olması, 

tüketici odaklı çalışmalar yapılması, sembol, renk ve slogan gibi 

özelliklerin markayla özdeşleşerek müşteri ile firma arasında önemli bir 

iletişim köprüsü kurması ve faaliyetlerinde tüketici zihninde güçlü, kaliteli, 

özgün ve güvenilir bir marka değeri yaratmasına olanak sağlayan 

süreçlerin bütünü olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla gerçekleştirilen 

çalışmalar neticesinde marka değerinin tüketici zihninde olumlu 

çağrışımlar yapmasına ve piyasada daha kıymetli bir duruma gelmesine 
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imkân tanımaktadır. Bir marka sahibi için genel olarak kabul edilen değer 

kavramı, piyasada iyi bilinen bir markanın, daha az bilinenlerden ziyade 

daha fazla gelir ve itibarın markaya sağladığı kalite olarak 

bahsedilmektedir (Marketing91, 2018). Bu da marka değer kavramının bir 

nevi ekonomik kazancın varlığıyla ve tanınabilirlik ilkesiyle eşdeğer 

tutulmasına neden olmuştur. Bilindiği üzere marka değer bileşenlerinin her 

bir faktörü kurum ve kuruluşa farklı ölçeklerde değer katmaktadır. 

Dolayısıyla bir marka, marka varlığının değerini belirlediğinde, bu 

potansiyel değeri oluşturmak ve yönetmek için bu bileşenlerden 

faydalanabilmektedir. 

3. MARKA DEĞER BİLEŞENLERİ 

3.1. Marka Sadakati 

Kimi araştırmacılar (Kahn vd., 1986: 25; Ehrenberg vd., 1990: 76), 

Marka sadakatini sadece davranışsal bir bakış açısı olarak tanımlarken 

kimisi ise, (Gün, 1969:75; Dick vd., 1994: 24) sadakati tanımlamak için 

davranışla birlikte tutumun da dahil edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir 

(Martell, 2007: 2). Dolayısıyla marka bağlılığı, tüketiciler tarafından satın 

alınan ürün ve hizmetin beğenilmesi durumunda, ürün ve hizmete karşı 

satın alma davranışının yeniden ortaya koyulması tutumun süreklilik 

kazanmasına olanak sağlar. 

Bir firmanın devam eden başarıxsı için kritik bir konu, mevcut 

müşterilerini koruma ve marka(lar)sına sadık kalma yeteneği olarak 

görülmektedir. Zaten bakıldığında da yeni bir müşteriye sadakat 

davranışını benimsetmenin, eskileri elde tutma maliyetinden altı kat daha 

fazla olduğu görülmüştür (Dekımpe vd., 1997: 411). Dolayısıyla marka 

sadakatini hem tutum hem de davranış çerçevesinde görmek gerekir. 

Çünkü firmaların tüketicilerle olan ilişkisi marka değerinin en temel 

bileşeni olan ‘sadık’ kavramını ortaya koymaktadır. Bu da marka 

bağlılığının, marka değerinin kalbinde yer aldığını göstermektedir (Ar, 

2004: 90). 

Bir markanın değeri o markanın tüketici kapasitesiyle doğrudan 

ilişkilidir. Değerli markaların başarısı o kadar fazla çeşit içerisinden sahip 

olduğu markayı benimsetebilme davranışında yatmaktadır. Marka 

bağlılığının gerçekleşebilmesi için de markanın tüketicide güven yaratması 

gerekmektedir. Dolayısıyla Taylor ve ekibinin, marka bağlılığı üzerine 

yaptığı çalışmada, marka değeri, ürün, tüketici tatmini ve değişimlerin 

yaşanması gibi etkenlerin marka bağlılığı yaratabilmesinin markaya 

duyulan güven sayesinde gerçekleştiği ortaya çıkmıştır (Taylor vd., 

2004:221) 
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3.2. Marka Çağrışımı 

Marka değerini geliştirmede en zor ve en önemli konu olan marka 

çağrışımı, markayla ilişkilendirilen ve tüketici açısından markanın 

anlamını ifade eden bilgilerden oluşmaktadır (Erdem ve Uslu, 2010: 169). 

Marka çağrışımı, markayı diğerlerinden ayırt edebilen en önemli unsurdur. 

Dolayısıyla markayı meydana getiren tüm unsurlar güçlü ve fark edilebilir 

olmalıdır. 

Marka değeri yaratmada önemli bir potansiyel olarak görülen marka 

çağrışımlarında, her markanın kendine has, fark edilebilir ve tüketici 

tarafından benimsenmesi beklenen güçlü yönleri mevcuttur. Tüketicinin 

zihninde marka değeri yaratmak için markanın kolayca hatırlanmasını 

sağlayan bir takım belirgin özelliklerin (örneğin, Mercedes’in güç ile 

Volvo’nun güven ile özdeşleşmesi gibi) ön planda olması gerekmektedir. 

Bu güçlü ve ihtiyaç duyulan özellikler, marka farkındalığı oluşturmada 

önemli paya sahiptir. 

3.3. Marka Farkındalığı 

Markayı tanıma ve hatırlama performansı olarak görülen marka 

farkındalığı (Alkibay, 2005: 86), tüketicinin zihninde birçok ürün 

kategorisi arasından markayı hatırlama ve tercih etme süreci olarak ifade 

edilebilir. Diğer bir ifadeyle,  marka farkındalığı, marka tanınırlık 

aracılığıyla markanın renk, ölçü, biçim ve ambalaj gibi fiziksel özellikleri 

sayesinde tüketicinin markayı daha kolay tanımasına olanak sağlamaktadır 

(Marangoz, 2007: 464). Bu nedenle markanın sahip olduğu tasarımlar 

(logo, slogan, renk gibi) markanın fark edilmesiyle doğrudan ilişkilidir. 

3.4. Algılanan Kalite 

Marka değerini meydana getiren önemli bir diğer bileşen de algılanan 

kalitedir. Algılanan kalite, tüketicilerin benimsemiş oldukları ‘marka ve 

diğerleri’ olarak zihinde yer edinen ürün, bakış açılarını ifade etmektedir. 

Başka bir ifadeyle markanın, ürün ile tüketici arasında güvene dayalı 

sağladığı köprüdür. Güven algısının tüketicide yerleşmesi, marka 

tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin daha fazla bedel karşılığında bile 

tekrar satın almasına imkân tanımaktadır (Yapraklı ve Kaya, 2011: 137). 

Dolayısıyla algılanan kalite, tüketicinin zihninde oluşan tatmine dayalı 

çağrışımlar sonucunda verilen yargılar bütünüdür. 

Sonuç olarak, marka değerini oluşturan marka sadakati, marka 

çağrışımı, marka farkındalığı ve algılanan kalite sayesinde tüketiciler ürün 

ve hizmet konusunda bilgi sahibi olabilmekte ve yorum 

yapabilmektedirler. Ayrıca tüketici satın alma kararını güven duygusu 

altında verebilmekte ve satın aldığı mal ve hizmetler sonucunda tatmin 

olabilmektedir (Alkibay, 2005: 87). Dolayısıyla işletmeler sadece 

markanın oluşması için değil aynı zamanda marka değeri yaratmanın, 
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markanın değer bileşenleri altında sürdürülebilir biçimde hareket etmesiyle 

mümkündür. 

4. MARKA DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 

Çeşitli kurum ve kuruluşlar araştırmacı ve şirket danışmanları 

tarafından hem firmalar için hem de firmaların sunduğu hizmet ve 

ürünlerin işletmeye kattığı değeri marka üzerinden analiz edebilmek için 

çeşitli yöntemler izlemişlerdir. Ancak bu yöntemler aynı çalışma üzerinden 

farklı sonuçları ortaya koyduğu için yöntemler hakkında net bir düşünce 

belirmemiştir. Dolayısıyla günümüzde bile markalara yönelik çeşitli analiz 

boyutları artmakta ve her geçen gün artarak devam eden yoğun rekabet 

ortamında daha isabetli öngörülerin ortaya koyulması için modeller 

çeşitlenmektedir. 

Marka değerleme modelleri hakkında birçok farklı görüş olsa da 

markanın değerinin belirlenmesi Finansal Yöntemler, Davranışsal 

Yöntemler ve Karma Yöntemler olmak üzere üç ana başlık altında 

gerçekleştiği bilinmektedir. 

Şekil.1. Marka Değerleme Modelleri: 

Marka Değerleme Modelleri 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Tatiana’dan akt., Taşçı ve Baş, 2018: 714. 

 

Markalar finansal odaklı veya müşteri-tüketici odaklı davranışsal 

model ya da hem finansal hem de davranışsal odaklı modelleri barındıran 

karma yöntemler dâhilinde incelenmektedir. Finansal yaklaşımlar 

markanın maddi değerini ön plana alarak analizleri daha çok mali tablolar 

üzerinden değerlendirirken, tüketici tabanlı davranışsal yöntemlerde ise, 

ağırlıklı olarak markanın tüketici davranışlar üzerindeki psikolojik etkileri 

analiz etmektedir. Ancak markanın mali değeri daha önemli 

görüldüğünden her iki modeli de kapsayan karma yöntemler 

geliştirilmiştir.   

 

Finansal Yöntemler 

Perspektif: Şirket 

Boyut: Parasal Birim 

Ölçek: Oran Ölçeği 

Davranışsal Yöntemler 

Perspektif: Müşteri 

Boyut: Parasal Olmayan 

Birim 

Ölçek: Ordinal Ölçek 

Karma Yöntemler 

Perspektif: Şirket, 

Müşteri 

Boyut: Parasal Birim 

Ölçek: Oran Ölçeği 
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4.1. Finansal Yaklaşımlar 

Finansal modellerde markanın maddi değeri ve mali tabloları göz 

önünde bulundurularak yapılan çalışmalardır. Finansal kaynaklı marka 

değerleme yaklaşımlarında marka değeri, markanın kuruluşundan 

günümüzde değin markaya yapılan yatırımlar ile elde edilen gelirin farkı 

ortaya koyularak hesaplanır.  Bu yaklaşımın avantajları; kolay bir 

hesaplama yöntemi ile değerinin kısa sürede ortaya koyulabilmesi. 

Dezavantajları ise; marka değerinin yükselmesinin ve markanın 

geçmişinin fazla olmasının marka değerinin artmasına bağlı olması gibi 

genel geçer bir görüşün hâkim olması. Ki bu düşünce yaklaşımın gelecek 

durumunu hesaba katmadığından çoğu zaman doğru olmadığı 

düşünülmektedir (Etkinpatent.com). 

Finansal marka değerleme yaklaşımlarında finansal yaklaşım ve türleri 

şu şekildedir (markenlexikon.com). 

Amaç: Tel seviyeli parasal değerleme (küresel modeller) 

Girdi: İşletme verileri (maliyetler, gelirler, vb.) 

Çıktı: Düzenli parasal sonuçları olup; 

 Maliyetler: Tarihi veya değişim maliyetleri (Madde ile / 

yönlendirilmiş gösteren) 

 Lisanslar: Lisans fiyatı benzetmesi (lisans tasarrufu) 

 Fiyatlar: Markaya bağlı ek ücretler 

 Verim: Beklenen Gelecekteki net gelir (Kalıntı değer) 

 Sermaye Piyasası: Piyasa fiyatı / hisse fiyatı gelişimi 

4.2. Davranışsal Yöntemler 

Bu yaklaşımda marka değerini parasal ifadeler yerine tüketicilerin 

markaya yönelik algılarını belirleyebilmek için yapılan analizlerden 

oluşmaktadır. Bu modelin avantajlı yönü, markaya ait temel özelliklerin 

hesaba katılarak değerlendirilmesiyle marka gücünü gösteren genel bir 

görüntü ortaya çıkmaktadır. Ancak markaya ait ölçümlenecek birçok 

verinin olması ve bunların tamamının ele alınması hem zaman 

açısından hem de maddi açıdan önemli bir kaybı ortaya koymaktadır. 

Ayrıca sözü edilen değişkenlerin araştırmacıyı farklı rakamsal 

sonuçlara götürdüğünden dolayı bu modelin en dezavantajlı yönünü 

ortaya koymaktadır. 

Davranışa dayalı marka değerleme yöntemleri şu şekilde sıralanmıştır 

(markenlexikon.com). 

Amaç: Parasal olmayan değerleme (Mekanizmalar ve önlemler) 
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Giriş: Niteliksel veriler (görüntüler, iç görüntüler vb.) 

Çıktı: Göreceli marka değeri (Psikolojik marka gücü) olup, 

 David A. Aaker'den Yaklaşım 

 Andresen'den MAX Yaklaşımı 

 Keller'ın Marka Bilgisi 

 Srivastava / Shocker'dan Marka Değeri Çerçevesi 

 Young & Rubicam'dan Marka Varlık Değerleyici 

 IFM Markasının Genetik Kodu 

 GfK'nın Marka Potansiyeli Endeksi (BPI) 

 Icon'dan Markeneisberg Modeli 

4.3. Karma Yöntemler 

Finansal yaklaşımlar, finans odaklı raporlar üzerinden çalışmaları 

yürütmekte ancak tüketici ve müşteri odaklı psikolojik etkilerden uzak 

durmaktadır. Davranışa dayalı modellerde ise tam tersi olarak yalnızca 

tüketici algısını ölçmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu nedenle 

ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi nedeniyle finans odaklı olup 

markanın davranış yönünü de ele alan karma yöntemler ortaya çıkmıştır. 

Marka değerleme yöntemlerinde karma yöntemlerinin ne olduğu ve 

modelleri şu şekilde yer almaktadır (markenlexikon.com). 

Amaç: Göstergeleri kullanarak iki aşamalı değerlendirme yapmak, 

Giriş: Niteliksel veriler elde etmek, (görüntüler, iç görüntüler vb.) 

Çıktı: Mutlak marka değerini ortaya koymak olup; 

 Interbrand'dan Marka Değerleme Modeli Yaklaşımı 

 A.C. Nielsen Marka Değerleme Modeli 

 Peformancer A.C. Nielsen Marka Değerleme Modeli 

 Semion'dan Marka Brokerliği Yaklaşımı 

 BBDO Danışmanlık Tarafından BEES Modeli Yaklaşımı 

 GFK' nın Marka Güç Modeli Yaklaşımı 

 Linxweiler veya BBDO'dan Marka Scorecard Modeli Yaklaşımı 

 McKinsey'den Marka Eşitliği Ölçer Modeli Yaklaşımı 
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5. Interbrand ve Brand Finance Marka Değerleme Yöntemleri  

Çalışma kapsamında Karma Marka Değerleme yaklaşımlarından 

INTERBRAND ve Brand Finance yöntemlerinin analizi ile bu yöntemlerin 

2018 yılına ait dünyanın en iyi ilk 25 marka sıralamasının karşılaştırılması 

yapılmıştır. INTERBRAND ve Brand Finance’ın hem finansal anlamda 

hem de markanın tüketici nezdinde araştırmalar yapması ve her iki marka 

danışman şirketinin bu alanda en çok tercih edilen firmalar arasında yer 

almasından dolayı çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. 

Çalışma karşılaştırmalı analiz tekniği ile yapılmıştır. Ayrıca 

araştırmanın daha iyi ortaya koyulabilmesi için baz alınan INTERBRAND 

ve Brand Finance firmalarının marka değerleme metotları incelenmiştir. 

Daha sonra her iki marka danışman işletmelerinin de 2018 yılında 

yayımladıkları raporlarda dünyanın en iyi 25 markasının ortak ve farklı 

yönleri karşılaştırmalı olarak ortaya koyulmuştur. Çalışmada analizler, 

yöntemlerin hesaplama bilgileri işletmeler tarafından gizli tutulduğundan 

çalışmanın sınırlılığı yalnızca şirketlerin sunduğu yöntem verileri 

doğrultusunda gerçekleşmektedir. 

5.1. Interbrand Marka Değerleme Modeli:  

İngiliz marka danışman şirketi olarak 1980’li yıllarda marka 

değerlemeye şirket tarafından geliştirilen yöntemle, markanın değeri, 

markanın rolü, markanın güçlü etkisi ve finansal analiz temelinde 

analizleri gerçekleştirmektedir. İlk marka değerleme firması olan 

INTERBRAND, markaları kendi belirlediği ve her yıl dünyanın en değerli 

100 markasını bu dört temel unsur ile hesaplamaktadır. Ayrıca Interbrand, 

ISO 10668 (parasal marka değerleme gereklilikleri) gereklilikleri ile 

uyumlu olarak marka değerleme metodolojisine sahip olan ve standardın 

geliştirilmesinde kilit rol oynayan ilk şirkettir. (Bilgiler, 

www.interbrand.com’dan derlenmiştir). 

1- Finansal Tahmin Analizi: Bu analiz yönteminde bir kuruluşun 

yatırımcılarına yapılan genel finansal getiriyi veya ekonomik kârını 

ortaya koymaktadır. Ekonomik kar, markanın vergi sonrası faaliyet 

karıdır. Yani maddi olmayan varlıklardan elde edilen gelirin 

hesaplanması yöntemidir. 

2- Markanın Rolü Analizi: Bu, satın alma kararının markaya 

atfedilebilen kısmını, diğer faktörlerin aksine (örneğin, fiyat, rahatlık 

veya ürün özellikleri gibi satın alma sürücüleri) ölçer. Marka 

Endeksinin Rolü (RBI) bunu yüzde olarak belirler. En İyi Küresel 

Markalar için RBI belirlemeleri, markaya bağlı olarak, üç yöntemden 

birini oluşturur: birincil araştırma, o sektördeki şirketler için markaların 

tarihsel rollerinin gözden geçirilmesi veya uzman panel 

değerlendirmesi. 

http://www.interbrand.com'dan/
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3- Marka Gücü Analizi: Markanın sadakat yaratma ve dolayısıyla 

geleceğe yönelik sürdürülebilir talep ve kâr yaratma yeteneğini 

ölçmektedir. Marka Gücü analizi, Interbrand'ın güçlü bir marka 

oluşturduğuna inandığı 10 faktör üzerinden yapılan bir 

değerlendirmeye dayanmaktadır. Bu alanlardaki performans, 

sektördeki diğer markalara ve diğer dünya standartlarındaki markalara 

göre değerlendirilir. Marka gücü analizi, markanın güçlü ve zayıf 

yönlerinin anlaşılır bir görüntüsünü sunar ve markanın gücünü ve 

değerini geleceğe taşıyacak faaliyetler için bir yol haritası oluşturmak 

için kullanılır. 

4- Marka Değerinin Hesaplanması: Öngörülen marka gelirlerinin 

günümüze indirgenerek hesaplanması.  

 

5.2. Brand Finance Marka Değerleme Modeli 

1996 yılında İngiltere merkezli kurulan Brand Finance kendisini, finans 

ve pazarlama arasında önemli bir köprü olarak işlev yürütmek amacıyla 

kurulduğunu açıklamaktadır. Brand Finance gerçekleştirmiş olduğu marka 

değerlemesinde “hak bedeli” yaklaşımını kullanmaktadır. Bu yöntemle, 

markanın satışlarına ait geleceğe dair öngörüleri ve bu satış sürecinde 

markaya yüklenecek hak bedelini kapsamına alarak yapılan yaklaşımın 

metodolojisi şu şekildedir (Brand Finance, 2018:9).  

Brand Finance tarafından dünyanın en değerli markalarını belirlemeye 

yönelik her yıl finans temelli marka değeri araştırması yapmaktadır. 2018 

yılı itibariyle yirmi ikincisi yapılmış olan söz konusu araştırmada, müşteri 

ve marka kapsamındaki ürünlere göre pazara dayalı finansal tahminlerle, 

sektördeki eğilimlerin belirlenmeye çalışılması, Brand Value Added 

(BVA) Analizi. Gelecekteki kazançların ne kadarının markaya bağlı 

olduğu, BrandBeta Analizi. Fiyatlama modeli kullanılarak marka riski 

belirlenmesi. Değerleme ve duyarlama analiziyle birlikte, markanın maddi 

olmayan varlıkların kazancındaki payı, bugünkü değere indirgenerek 

marka değeri çerçevesinde genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır (Çelik, 

2006: 202). Brand Finance dünyanın en değerli markalarını belirlemek 

amacıyla yukarıda ifade edilen kriterlere göre araştırma yapmakta ve 

markaların değerlerini ortaya koymaktadır. Ayrıca yukarıda bahsi geçen 

değerlendirmeler modelde şu şekilde uygulanır (Brand Finance Naiton 

Brands 2018: 18-19). 

Adım1: Ulus Marka Gücü: Üç ana “sütun” üzerindeki düzinelerce veri 

noktasındaki performans referans alınarak belirlenir; Mal ve Hizmetler, 

Yatırım ve Toplum. Bunlar alt sütunlara ayrılmıştır; Turizm, Pazar, 

Yönetişim ve İnsan ve Beceriler. Bunlar ayrı ayrı metriklere bölünmüştür. 

Her bir metrik 100 üzerinden puanlanır ve birlikte ülke markası için 

100'ünde de olmak üzere genel bir Marka Gücü Endeksi (BSI) puanına 
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katkıda bulunurlar. Puanı temel alarak, her Ulus Markasına AAA + ila D 

arasında bir derecelendirme verilir. 

Adım 2: Telif Oranı: Alınan varsayımsal telif hakkı, ekonomi içerisinde 

tanımlanan ve satın alınabilirliğe referansla doğrulanan endüstrilerdeki 

şirketler arasındaki anlaşmalarda görülen ortalama oranlara referansla 

belirlenir. 

Adım 3: Gelirler: Ülke marka değerlemesi, her bir ülkedeki tüm 

markaların satışlarının beş yıllık tahminlerine dayanmaktadır. Gayri safi 

yurtiçi hâsıla (GSYİH) toplam gelir için vekil olarak kullanılmaktadır. 

IMF'nin dünya ekonomik görünümünden yerel para birimlerinde tahminler 

alınır, sonra döviz kuru bireysel marka değerlerine uygulanır. 

Adım 4: Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) veya İndirim 

Oranı: Her ulusal ekonomideki riski hesaba katmak için bir iskonto oranı 

hesaplanır. Bu, bir markanın finans kaynaklarının ortalama maliyetini ve 

marka varlığının gerektirdiği minimum getiriyi temsil eder. İskonto oranı, 

gelecekteki marka kazançlarının bugünkü değerini hesaplamak için 

kullanılır (paranın zaman değerini ve bununla ilişkili riski hesaba katar). 

Adım 5: Marka Değerlemesi: Hesaplanan telif hakkı, hem ulus marka 

değeri (yani, ülke markası ve şirket markaları) hem de yalnızca saf ulus 

marka etkisi değeri için “toplam marka katkısı” elde etmek için gelir 

verilerine uygulanır. Sonuçta ortaya çıkan rakamlar yerel kurumlar vergisi 

oranında vergilendirilir. Vergi sonrası marka katkısı, iskonto oranı 

kullanılarak "net bugünkü değer" e geri çekilir. Orijinal marka katkısı 

rakamları daha sonra hem ulus marka değeri hem de ulus marka etkisi 

değerini elde etmek için iskonto edilmiş değerlerine kalıcılığa eklenir. 

Bütün bu analizler dâhilinde markanın küresel boyutta değeri ortaya 

koyulur. 
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6. INTERBRAND VE BRAND FİNANCE YÖNTEMLERİNİN 

KRŞILAŞTIRILMASI 

 

 

Tablo.1. Interbrand ile Brand Finance Yöntemlerinin Karşılaştırması 

(Taşcı ve Baş, 2018: 719-720). 

 INTEBRAND BRAND FİNANCE 

Pazar Segmentasyonu 

Çeşitli alanlarda yapılan hizmetler, 

müşteriler, coğrafi yayılım gibi 

unsurlar dikkate alınarak pazar 

segmentasyonu yapılır.  

Çeşitli alanlarda yapılan hizmetler, 

müşteriler, coğrafi yayılım gibi unsurlar 

dikkate alınarak pazar segmentasyonu 

yapılır. 

Finansal Analiz 

Markaya ilişkin gelecekte elde 

edilecek gelirlerden faaliyet 

giderleri, vergi ve sermaye 

maliyetinin düşürülmesiyle elde 

edilen tutardır. Sermaye maliyeti 

oranı firmanın ağırlıklandırılmış 

sermaye maliyeti referans alınarak 

elde edilir 

 

 

dönem gelir eğilimleri, piyasa büyümesi, 

rekabetçi kuvvetler ve analistlerin 

öngörüleriyle tahmin edilen gelecekte 

markalı faaliyetlerden elde edilecek 

gelirlerdir. 

Marka Gücü 

Toplam 10 faktörün 0-100 arasında 

puanlandırılmasıyla hesaplanır. 

Markaya ilişkin gelecekte elde 

edilmesi tahmin edilen gelirlerin 

güncel değerlere indirilmesi için 

kullanılacak iskonto oranının 

hesaplanmasında kullanılır.  

 

Şirketin tercih edilirliği, gelir yaklaşımı, 

yarattığı katma değer, dağıtım süreçleri, 

gibi şirket tarafından belirlenmiş 

ölçütlere göre puanlama yoluyla 

belirlenir. 0-100 arasında bir puandır. 

Sektörün hak bedeli oranına uygulanarak 

markanın hak bedeli oranının ortaya 

çıkarılmasında kullanılır. 

Marka Rolü 

Maddi olmayan varlıklardan 

kaynaklanan elirlerin markaya ait 

olan kısmının hesaplanmasında 

kullanılır. Markanın talep ve seçime 

yol açan faktörlere etkisini belirler 

ve markanın rolü endeksini ortaya 

koyar.  

Markanın rolü marka gücünün 

belirlenmesinde kullanılır. Marka rolü adı 

altında ayrıca bir endeks 

bulunmamaktadır. 

Hak Bedeli 

Yoktur. 
Benzer lisans anlaşmaları, endüstri 

normları ve marj analizi kriterlerine bağlı 

olarak sektörün hak bedel oranı belirlenir. 

Markanın hak bedel oranı markanın 

gücünden elde edilen puanın sektör hak 

bedeli oranına uyarlanmasıyla elde edilir. 

Marka Gelirleri 

Finansal tahminler ile marka rolü 

endeksinin çarpılmasıyla elde edilir. 

Markadan elde edilen gelirleri 

temsil eder.  

Finansal tahminlerle markanın hak 

bedelinin çarpılmasıyla elde edilir. 

Markadan elde edilen gelirleri temsil 

eder. 

İskonto Oranı 

Marka gücü puanlamasının S 

eğrisindeki karşılığı iskonto 

oranıdır.  

Uyarlanmış ağırlıklı ortalama sermaye 

maliyeti formülü kullanılarak hesaplanır. 

Marka Değeri 

Marka Gelirlerinin iskonto oranıyla 

bugüne indirgenmiş değeridir.  

 

Vergi sonrası markalı hasılat net şimdiki 

değere iskonto oranıyla bugüne 

indirgenir. 
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Her iki danışman şirketinde de Pazar segmentasyonunun detaylı bir 

şekilde yapıldığı görülmektedir. İşletmelerin gelir-gider tablosu ve oluşan 

sermaye oranına göre finansal analizi yapılmaktadır. Her iki modelde de 

marka gücünü belirleyen faktörler ölçeğinde 0 ila 100 arasında bir 

puanlama ile hesaplamanın yapılarak marka değeri ortaya koyulmaktadır.  

Ayrıca marka gücünün belirlenmesinde her iki firmada marka rolünün 

etkisini hesaba katmaktadır. Brand Finance yaklaşımında sektörün 

markanın gücünden elde edilen ve lisans anlaşmaları, endüstri normları ve 

marj analizleri sonucunda belirlenen “hak bedeli” Interbrand marka 

değerleme yönteminde kullanılmamaktadır. Her iki yaklaşımda da 

markanın gelirleri değerleme aşamasında doğal olarak baz alınmaktadır. 

Ancak Interbrand yönteminde finansal öngörüler ile marka rolü endeksinin 

çarpımından elde edilirken, Brand finans yaklaşımında finansal tahminler 

ile oluşturulan hak bedeli endeksinin çarpımıyla elde edilmektedir. İskonto 

oranı ise marka analizi sürecinde Interbrand tarafından geliştirilen S eğrisi 

modeli kullanılırken Brand Finance’da uyarlanmış ağırlıklı ortalama tercih 

edilmektedir. Son olarak marka değeri hesaplaması ise her iki modelde de 

günümüze indirgenerek ortaya koyulan değeri göstermektedir.  

Uzun bir sürecin emeği olan marka değeri, yukarıda da belirtilen 

kriterlere göre belirlenmektedir. Dolayısıyla günümüzdeki ekonomik 

düzende rekabet konusu, üretmekle değil markalaşmayla daha mümkün 

hale gelmektedir. Küresel temelde markaların, firmalara sağladığı değer ve 

ayırt edilebilir güven yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca küresel bir markaya 

sahip olan firmaların hem borsada hem de pazarda daha iyi bir performans 

gösterdiği bilinmektedir. Bu da küresel ölçekte her yıl belirlenen marka 

değeri sıralamasının işletmeye daha değerli ve güçlü olması konusunda 

sağladığı desteği ifade etmektedir.  

 

SONUÇ 

Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını koruyabilmesi 

ve sürdürebilmesi için güçlü marka yaratmaları gereklilikten ziyade önemli 

bir zorunluluk olarak görülmektedir. Ancak yoğun rekabet koşulları altında 

küresel ölçekli bir marka haline gelmeye çalışan işletmeler birçok zorlukla 

karşılaşabilir. İşletmeler bu zorlukları sahip oldukları marka değeriyle 

aşabilirler. Çünkü güçlü marka değeri yaratan şirketler hem rekabette her 

zaman avantajlı konumda olur hem de markanın yeni kategorilere geçişini 

kolaylaştırarak markanın değerini küresel boyuta taşır. Dolayısıyla marka 

değeri, rakip markalar karşısında markaya ek bir değer sunarak avantaj 

kazandırmaktadır. 
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Rekabetin artarak devam ettiği günümüzde marka değer kavramının 

firmalar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmasına ve marka değeri 

alanında yapılan çalışmalara ilginin artmasında etkili olduğu 

görülmektedir. Marka değer kavramı, disiplinler arası bir terim 

olduğundan hem pazarlama hem de finans kuruluşlarının halkla ilişkiler 

uygulama alanı olarak önem verdikleri bir konudur. Çünkü marka değeri 

ekonomik boyutla doğrudan ilgili olduğu için her bir veri aynı zamanda 

finansal bir kaynak olarak görülmekte ayrıca kurum ve kuruluşların imaj 

ve itibar göstergesi olarak ta değerlendirilmektedir. Ancak ekonomik 

verilerden ziyade marka değerinin işletmelere sağlayacağı artı değer, 

markanın tüketici zihnindeki düşüncesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla marka 

değeri yaratmanın öncelikli hedefi, tüketici ve müşterinin düşünce 

hayatında marka ile önemli bir bağ oluşturabilmektir. 

Dünyanın bağımsız marka değerlendirme ve strateji danışmanlık 

şirketlerinden Interbrand ve Brand Finance pazarlama ve finans ölçeğinde 

markaları analiz ederek her yıl en değerli dünya markaları listesini 

yayınlamaktadır. Bu durumun işletmelerin sahip olduğu markaların, 

küresel ölçekteki yerini görme imkânı sağlanabilmektedir.  

Interbrand ve Brand Finance marka değerleme yaklaşımının temelinde, 

markanın sahip olduğu ürün ve hizmetlerin finansal performansı, markanın 

satın alma sürecinde oynadığı rol ve markanın gücü bağlamında genel 

olarak markanın gelir yaklaşımı temelinde değerlendirilmektedir. Burada 

yer alan farklılığın nedeni her iki firmanın da marka değerinin 

hesaplanmasında ortaya çıkan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 

Değerlendirme sırasında sübjektif bakış açısının değerlendirme 

sonuçlarına etki gösterdiği görülmektedir. Ayrıca Interbrand Brand 

Finance’dan farklı olarak çalışmalarını giyim, içecek, yiyecek ve medya 

gibi hem davranış hem de finansal analizi daha belirgin bir şekilde ortaya 

koyarken Brand finance analizinde daha finansal ağırlıklı çalışmaların 

olduğu gözlenmektedir. 

İşletmelerin varlıklarını koruyabilmesinde sadece finansal verileri baz 

alarak ya da yalnızca pazar analizlerine göre çalışmalar yaparak yol 

almaları yeterli görülmeyebilir. Dolayısıyla işletmeler hem finans 

kaynaklarını önemseyen hem de pazar beklentilerini karşılayan faaliyetler 

yürütmesi sayesinde güçlü bir marka değerine sahip olabilirler. Bu da 

tüketicinin markayla ilgili zihninde olumlu imaj edinmesiyle mümkün 

olabilmektedir. Karma modeller kapsamında yer aldıklarını ifade eden 

marka danışman şirketlerinin marka değerlemeye yönelik çalışmalarında 

finans odaklı analizlerin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Ancak yukarıda 

da belirtildiği gibi tüketici bakış açısının analizlerde daha fazla yer 

almasının gerekliliği fark edilmektedir. Sonuç olarak marka değerinin 
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önemli parametrelerinden biride markayı, marka değer bileşenleri 

doğrultusunda analiz ederek istenilen hedefte büyümesini sağlamaktır. 
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ÇEŞİTLİ SİYASAL GELENEKLERDE SİVİL TOPLUM 

ANLAYIŞI 

Civil Society Mentality in Various Political Traditions 

 

Ayhan Doğan & Ömer Cenap Özdemir 

Giriş 

Günümüzde hala tartışılan kavramların başında sivil toplum 

gelmektedir. Sivil toplum kavramı özellikle demokrasi tartışmalarında 

temel bir referans noktası olarak kabul edilirken (Akbulut, 2011: 10), sivil 

toplum kavramının içeriği bu kavramı inceleyen, onun üzerinde çalışan 

düşünürlerin toplumun görüşüne göre, yeniden şekillenmiştir. Bilhassa 16. 

yy.dan sonra siyasal yapı üzerindeki tartışmaların, Fransız model ve 

Anglo-Sakson modeli gibi 2 temel grupta toplandığını ve 19. yy. da buna 

Marksist modelin de eklendiği söylenebilir. Fransız model, devlet-sivil 

toplum ilişkisinde devleti öne alan, sivil toplumun egemenliğinin 

devredilemez ya da sorgulanamaz olduğu ve aşkın devletin kontrolü 

altında olmasını savunan totaliter yapı da bir çizgiyi takip etmektedir. 

Anglo-Sakson modeli ise, bireyi öne alan ve sivil toplumu, devletin ya da 

siyasal iktidarın toplum üzerindeki etkin baskısına karşı dengeleyici bir 

güce benzetmektedir. 19. yy. da ortaya çıkan Marksist düşüncede, sivil 

toplum burjuva toplumu olarak kabul edildiğinden dolayı olumsuz bir 

şekilde algılanmaktaydı. Ancak 1980’lerdeki gelişmelerin sol ideolojide, 

sivil toplum kavramına bakış açısını bir bakıma değiştirdiği de yadsınamaz 

bir gerçektir (Aslan, 2010: 189).   

Marx, sivil toplum kavramını Hegel’e göre tam tersi bir biçimde 

tanımlayarak, onun devlete önceliği veren yaklaşımına sert bir şekilde 

itiraz edip, eleştirir. Marx, sivil toplumu siyasal hayatı belirleyen bir alan 

olarak tanımışken, devleti sivil toplumdaki çatışmaları uzlaştıran bir kurum 

olarak değil, sivil toplumun bir nevi yansıması gibi kabul etmiştir. Bunlara 

ek olarak ona göre sivil toplum, Avrupa’da burjuvaziyle birlikte 

gelişmiştir. Bu gelişme ile birlikte sivil toplum üretici güçlerin belirli bir 

aşamasında ortaya çıkar ve bireylerin ekonomik ilişkilerinin tamamını 

kapsamaktadır. Bu durumda sivil toplum devlet ve ulusu aşar. Ona göre 

sivil toplum sadece bencil ve bireyci ekonomik çıkarların alanıdır ve 

bundan dolayı sivil topluma hiçbir olumlu değer yüklenemez. Fakat 

bireyciliğin aşıldığı ve evrenselliğe doğru bir yönelim olduğu, Hegel’in 

sivil toplum anlayışında görülmektedir. Bu sadece ekonomik çıkarların 

alanı olmayıp, hukuki öğelerin yanı sıra etik öğeleri de içinde barındıran 
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bir alandır. Gramsci ise sivil toplumun doğu-batı tahlilini yapmış, sivil 

toplumun bu boyutlarını Hegel’den almış ve gerçeğe daha yakın bir sivil 

toplum anlayışı geliştirmiştir (Yatkın, 2006: 442). 

Sivil toplum kavramı genel anlamda; aile, devlet, piyasa ve siyasal 

alanın dışında hak ve sorumluluk sahibi yurttaşların gönüllü bir şekilde 

yarattığı, sorunlarını çözmek ve çıkarlarını muhafaza etmek için kamusal 

ile özel alan arasında veya bu alanların kesiştiği yerde oluşturdukları bir 

alanı ifade etmektedir (Bertlek, 2012: 233). Bu bağlamda, örgütlülük sivil 

toplumun en temel özelliklerinden birisidir. Bundan dolayı toplumsal 

hareketler gibi örgütlü bir yapı arz etmeyen çeşitli yapılanmaların bir sivil 

toplum kuruluşu sayılamayacağı açıktır. Yönetim organlarının bütünüyle 

hükümet veya piyasa güçleri tarafından belirlendiği ya da faaliyet 

alanlarının ve içeriklerinin finans desteği sağlayan aktörlerin beklentileri 

doğrultusunda şekillendiği kuruluşlar da, sivil toplum kuruluşu olarak 

kabul edilemezler. Bundan dolayı, bu türden olgular sivil toplum 

kuruluşlarının özerklik ve kendi kendini yönetme özellikleriyle 

bağdaşmamaktadır (Akbulut, 51-52.). 

Toplumsal hareketler ile sivil toplum kuruluşları arasında bazı ortak 

noktalar da bulunabilmektedir. Örnek olarak, her iki sivil toplum aktörü de 

insan hakları temelinde bir genel amaç üstlenebilir, ulusal ya da küresel 

düzeyde eylemlerde bulunabilir. Etnik veya dini gruplar da olduğu gibi 

bazı durumlarda  toplumsal hareketlerin agresif protesto hareketleri sivil 

toplum kuruluşlarında da görülebilmektedir (Akbulut, 39.). Bu bilgiler 

ışığında, sivil toplumun, devlet dışında bir varlığa bürünerek örgütlenmesi 

ve ilkelerinin olduğu kabul edilmesinin yanında, bireysel hak ve 

özgürlükleri destekleyen bir devlet yapısıyla uyum içinde çalışması da 

öngörülmektedir (Aslan, 197.).  

1. Siyasal Kültür ve Siyasal Gelenekler  

Bireyin dış dünyaya yönelik paradigmalarının ve algılarının asıl 

kaynağı kültürdür. Tıpkı bir ağacın her bireyin zihninde farklı 

izdüşümlerinin olduğu gibi, siyasal gerçeğe yönelik algılar da farklılık 

göstermektedir. Siyasal kültürlenme ve toplumsallaşma sürecinin bir edimi 

olarak siyasal değerler, bir bireysel tercih olmasının ötesinde sistem 

tarafından sunulan olanaklar olarak sayabiliriz. Siyasal toplumsallaşmanın, 

bireyin fizyolojik gelişim süreci ile orantılı olarak, otorite ve kahraman gibi 

siyasal kavramlara yönelik algıların oluşmasında oynadığı merkezi rol 

bunun bir göstergesi sayılabilir. Benzer şekilde, siyasal alanın birey 

kavrayışını belirleyen kültürel kodlar içinde vatansever veya vatan haini, 

suçlu ya da suçsuz, yandaş veya yandaş olmayan, bizden ya da diğeri, 

eğitimli veya cahil gibi yargılardır (Ünal Erzen ve Yalın, 2011: 58-59). 

Toplumsal ve yapısal değişimler, etki ve tepki ilişkileri, farklı 

toplumlarda farklı şekillerde meydana gelmektedir. Diktatör ya da 
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demokratik yönetim, evrimler veya devrimler kendilerine en uygun olan 

ortamlarda gelişip uygulanır. Bunlar, kendilerini yaratan alt yapının üst 

yapı ürünleri olup, toplumu da kendilerine özgü bir biçimde etkileyip yön 

verecektir. Toplumlar arasındaki bu farklı ve değişik siyasi davranış 

boyutları, bu toplumların farklı sosyal ve ekonomik temellerinden 

dolayıdır. Öte yandan siyasi sistemler ve bu sistemlerin içinde var olan ve 

onları oluşturan siyasi davranış boyutları, o toplumun sosyal ve ekonomik 

yaşamının yarattığı bir üst yapı olan toplumsal ve siyasal kültürün 

etkisindedirler. Siyasi kültür hem bir toplumun topyekün tarihinin, hem de 

toplumu oluşturan bireylerin sosyal ve ekonomik yaşantılarının bir 

ürünüdür denilebilir. Bu sayede siyasi kültür, eşit bir şekilde hem 

toplumsal olaylarda hem de kişisel tecrübe ve davranışlarda kök 

bulmaktadır (Yücekök, 1987: 11-13). Sivil toplum, devlete karşı bağımsız 

fakat onunla çoğu zaman iç içe olan, sosyal ve ekonomik açıdan birçok 

toplumsal öznenin rol oynadığı toplumsal bir alan olarak kabul edilir. 

Çağdaş siyasal düşüncede sivil toplumun bu içeriğe kavuşması uzun süren 

bir tarihsel ve toplumsal evrimin ürünüdür. Sivil toplumun ne olduğunu 

veya ne olmadığını da ortaya koymak sadece felsefi bir düşünceden 

hareket etmekle açıklanamaz. Toplum ve devlet düşüncesinin oluşmasında 

siyasi düşüncelerin felsefi biçimlenmesi kadar toplumların izledikleri 

değişim süreci de etkili olmuştur. Bu bağlamda siyasal düşüncedeki 

değişim ile toplum yapısı arasındaki bir bağımlılık ilişkisinin mevcut 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir (Doğan, 2013: 19). Siyasal yapılardaki 

dönüşüm ve değişimlerin toplumsal yapılarında dönüşüp değişmesine 

sebep olduğunu söyleyebiliriz. 

Sivil toplumu anlamak, onun siyasal düşünce tarihindeki farklı 

anlamları ve içerikleri üzerine de bir inceleme yapmayı zorunlu kılar 

(Gönenç, 2001: 10). Siyasi kültür, kökleri eskilere dayanan bir düşüncenin 

yeni bir kavramsal halidir. Bir toplum veya grubun davranışlarını 

şekillendiren hatta siyasi sistemin devamlılığını sağlayan değerler üzerinde 

görüş birliğine sahip olmalarına rağmen, İbn-i Haldun' dan Weber’e kadar 

birçok düşünür inanç ve değer gibi kavramları siyasi kültürün bir parçası 

gibi görmediler (Heywood, 2011: 264).  

Beraber yaşamak, tek başına toplum içinde yaşama veya bir toplumun 

parçası olma anlamına gelmez. Birlikte yaşamak sadece bireyler arasında 

bir ilişki gerektirir. Fakat en üst düzeydeki toplumsal olgu kendi kendine 

belirmedikçe, istikrarlı ve sürekli bir ortak yaşam olamaz, Bunlar zihinsel 

usuller veya “kamuoyu”, hayat tekniği usulleri veya “görenekler”, 

davranışları yöneten usuller veya “ahlak”, buyurucu usuller veya 

“hukuk”tur. Usulün genel karakteri ise bireylere, her halükarda dayatılan 

bir davranış kuralı olmasıdır. Birey, kendi adına ve çekeceği sıkıntıyı 

kendisi üstlenmek şartıyla usule itiraz edip direnebilir; fakat bu direnme 

çabası usulün zorlayıcı gerçeğini her şeyden daha iyi anlatır, buna 
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“geçerliliği” denilebilir. Toplum, karşılıklı bir şekilde birbirinin belli 

görüşlerinin veya değerlendirmelerinin geçerliliğine boyun eğdiklerini 

bilen bireylerin toplamı sayılabilir. Bu yüzden belli bir dünya görüşünün 

fiilen yürürlükte olmadığı bir toplum yoktur ve bu dünya görüşü çatışma 

halinde başvurulabilecek son merci olarak işe yarar (Gasset, 2010: 208). 

Bu bağlamda, bütün toplumlar çeşitli siyasal gelenekleri kabul edip 

benimser. Bu benimsenen siyasal geleneğe göre de toplumsal yapı 

şekillenmektedir. Bu şekillenme toplumsal yaşam biçimi, siyasal ve sosyal 

tercihler ve toplumsal hareketler şeklinde dışa yansımaktadır.  

İdeolojiler hiçbir şekilde birbirinden tamamıyla ayrıştırılmış ve 

değişmeyen düşünce sistemleri değildir. Birçok noktada birbiriyle örtüşür 

veya kesişirken, kimi zaman da ortak ilgilere ve geçmişe sahiptirler. Hem 

başka ideolojilerle etkileşimde oldukları ve onların gelişmesine etki 

ettikleri için, hem de değişen tarihsel şartlara uygulandıkça zamanla 

değiştiklerinden ötürü, ideolojiler her zaman siyasi ve fikri olarak 

kendilerini yenilerler. Belli ideolojilerin önemi, siyasal, sosyal ve 

ekonomik koşullara ve kendisini yenileyebilme özelliğine bağlı olarak 

artar ya da azalır. 20. yy.ın ideolojik çatışmaları, sosyalizm, liberalizm ve 

muhafazakarlık gibi belli başlı ideolojileri, kendi geleneksel ilkelerini 

gözden geçirmeye zorlamıştır (Heywood, 91.). Toplumsal bilinç düzeyi 

siyasi rejimlere bağlı bir biçimde değişmekte ve genel olarak kabul edilmiş 

ya da iktidarlar tarafından dayatılan ideolojilerle yaratılan bilinç, bireylerin 

siyasi davranışlarını da etkilemektedir. Örnek olarak, demokratik 

toplumların siyasal bilinci ile baskıcı rejimlerle yönetilen toplumların 

siyasal bilinçleri birbirinden çok farklıdır. Çünkü demokrasi, halk ve 

örgütlü halk kitlelerinin siyasetin her aşamasında, kararların alınmasında 

ve uygulanmasında etkin olup aktif rol almalarına imkan sağlar. Bu 

noktada siyasi katılım kişisel olup zorunluluk yoktur ve bireyler yaratılan 

bilinç düzeyinde siyasi sürece katılma ya da katılmama tercihini bizzat 

kendileri kullanır (Ünal Erzen ve Yalın, 50.). Belli toplumsal konumlar ile 

belli siyasal formlar arasındaki ilişki “zorunlu” olan bir ilişkidir (Eagleton, 

1996: 273). Sivil toplum örgütlerinde yetişen vatandaşlar ve bunlar 

arasından çıkan liderler, siyasi partilerde aktif olarak yer aldıklarında, 

iktidar mücadelesine de dahil olup, iktidarda veya muhalefette kendi 

kamusal tercihlerini ortaya koyarlar. Bu yolla tabandan yönetim 

mekanizmasına doğru yönelen doğrusal bir ilişki kurulmuş olur. Bu, 

yönetimin meşrulaştırılması sürecidir. Sivil toplumun bu işlevi yönetimin 

meşruiyetinin de dayanak noktası sayılır (Gönenç, 42.). Sivil toplumların 

bu yönde yönetimlere pozitif bir katkısının olduğunu söyleyebiliriz. 

2. Siyasal Sistemler Açısından Sivil Toplum  

Günümüzdeki siyasi sistemlerin şekillenmesinde toplumun örgütlü 

kesiminden oluşan sosyolojik yapılar hayati bir rol oynamaktadır. Siyasal 
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sistemleri uzun dönemde biçimlendiren toplumsal alt yapıdır. Toplumun 

dinamik kesimini sivil toplum oluştururken, sivil toplumun toplumsal 

yapının hem dinamik hem de ekonomik ve sosyal bakımdan etkin bir 

bölümünü ifade ettiği söylenebilir. Konuya siyasal sistemleri açıklamakta 

anahtar bir kavram olarak bakıldığında çok boyutlu bir tablo ortaya çıkar. 

Öğretide sivil toplum kısaca şöyle ifade edilir:  

1-Liberal düşüncede kastedilen manada sivil toplum.  

2-Sivil toplumu işlevsiz bırakma anlamında Hegel düşüncesindeki sivil 

toplum.  

(Bu, aynı zamanda faşist devlet anlayışı ile aynı olan bir yaklaşımdır. 

Aynı şekilde Marksist öğretideki sivil toplum yaklaşımı da totaliter yapıda 

bir toplum modeli ortaya koymaktadır.) (Doğan, 21.). 

2.1.  Sosyalist Toplumlarda Sivil Toplum  

Sivil toplumun bireysel özgürlükler ve kitlesel katılım alanı olmasının 

yanı sıra, sosyalizme doğru açılımları içinde barındıran bir alan olarak 

görülmeye başlanması ve batı da ortaya çıkmış olan yeni toplumsal 

hareketlerden olan; feminizm, eşcinsel hareket, barış hareketi, anti-nükleer 

hareket, çevrecilik, ırkçılıkla mücadele vb. gibi tabanı sınıfsal olmayan 

fakat çeşitli baskı şekillerini sorgulayan hareketler yine sivil toplum içinde 

ortaya çıkmıştır. Büyük oranda sivil toplumun eşitlik ilkesinden 

kaynaklanan bu bahsi geçen hareketler, baskıcılığa karşı olma 

özellikleriyle geleceğe yönelik hareketlerden sayılır. Sivil toplum bu 

anlamda sosyalist bir toplumun tohumlarını bağrında taşıyordu (Savran, 

2013: 10). 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonrasında sosyalizmin ayak seslerinin 

duyulmaya başlamasıyla, eski imparatorluklardan ayrılan ve ulus olarak 

ortaya çıkan Doğu Avrupa’daki birçok yeni kurulan devletler, sosyalizmin 

etkisi altına girmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 

demokratik Batı karşısında sosyalist bir blok ortaya çıkmıştır. Bu sosyalist 

ülkelerdeki sivil toplum unsurları, buralarda kurulan komünist rejimlerle 

beraber olmuşlardır. Zamanla bazı ülkelerde (Almanya, Polonya, 

Macaristan vb.) parlamenter rejimler ve sivil topum nüveleri teker teker 

son bulup, yerlerini devlet ile bütünleşen komünist partilere bırakmak 

zorunda kalmışlardır. Sosyalist ülkelerde sivil toplumun sadece varlığı 

değil ismi bile unutulmuş olup, devletler siyasal ve sosyal, kültürel yaşam 

alanlarının tamamına yayılmış ve buralarda “sivil” olan hiç bir şey 

bırakmamıştır. Sosyalist ülkelerde devletler, mülkiyetlerin tümünü 

kamulaştırmalarıyla sivil toplumun gelişmesine esas teşkil edebilecek en 

önemli dayanağı ortadan kaldırmıştır. Ek olarak, sosyalist ülkelerde devlet 

sadece ekonomik yaşama müdahale etmekle kalmayıp, aynı zamanda tek 

bir tip ideolojiyi toplumun tamamına yaymak ve bireylerin iç dünyalarına 
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yerleştirmek için kültürel, entelektüel, sanatsal ve bilimsel bir çok alanın 

tamamını kendi tekeline alarak öngördüğü ideolojiyi hakim kılmaya 

çalışmıştır (Çaha, 2012: 113-114). Sınıf çatışmasını ortadan kaldıran 

sosyalist toplumlarda; rolü, sınıf çatışmasını parlamenter bir çatı altında 

devam ettiren kapitalist toplumlardaki sendika ve derneklerin rolünden 

daha farklıdır. Sosyalist toplumlarda tam olarak sınıfsız bir topluma 

geçememenin bir sonucu olarak, var olan dernek ve sendikalar burada 

sadece düzenin yozlaşmasını önleyip toplumu idealine ulaştırmak için 

yardımcı olacaktır (Yücekök, 76.). 

Adında “Sosyalist” kelimesi bulunan devletler (Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği) 1990’lara kadar dünyanın büyük bir bölümünde bir 

siyasi rejim olarak varlıklarını sürdürmüş olsalar bile, sınıfsız bir toplum 

yaratmakta hiçbir ilerleme sağlayamamışlardır (Doğan, 2009: 248). Sonuç 

olarak böyle sosyalist ülkelerde ve toplumlarda; sivil toplumun gelişmesi, 

yayılması ve hareket kabiliyeti bir yana, gerçek bir sivil toplumun 

varlığından bile bahsetmek çok zordur. Varılması gereken genel yargı ise, 

sosyalist geleneklerin yerleşik olduğu toplumlarda sivil toplumun daha 

başlamadan yok olduğu-olacağı düşüncesidir. 

2.2.  Liberal Toplumlarda Sivil Toplum  

“Liberalizm esas itibariyle bir Anglo-Amerikan düşünce geleneğidir. 

Liberalizmin ilk büyük düşünürü 17.yy. sonlarında eser vermiş olan İngiliz 

filozofu John Locke’dur (1632-1704). Locke’un siyasi düşüncedeki 

önemi, toplumsal ve siyasi varoluşu, başlangıçta doğal halinde 

yaşayan  insanların kendi aralarında anlaşma yoluyla devleti kurdukları 

varsayımıyla  temellendirmesinden ileri gelmektedir. Ona göre, insanlar 

doğa halinden -uygar- siyasi topluma geçerken doğal haklarını saklı 

tutmuşlar ve devleti bu hakları korumakla görevlendirmiş ve 

yetkilendirmişlerdir. Locke bu hakları -hayat, hürriyet, mülkiyet- 

üçlemesiyle özetlemiştir. Locke’un düşüncesinde doğal haklar öylesine 

temel ve vazgeçilmez değerlerdir ki, sözleşmeyle kurulan siyasi yönetimin 

bunları sistematik olarak ihlal etmesi bireylere o yönetime direnme hakkı 

verir.” (Erdoğan, http://www.liberal.org.tr/sayfa/liberalizm-ve-turkiyede-

liberal-egilimler-mustafa-erdogan,344.php.) 

Liberal bir demokraside vatandaşların siyasal katılımı, sadece belli 

peryotlar da yapılan seçimler aracılığı ile temsilcilerini seçmek ile sınırlı 

değildir. Klasik demokrasi modeline benzer bir biçimde de, siyasi otorite 

bazı önemli kamusal konularda referandum uygulayıp doğrudan halkın 

iradesine de başvurabilir. Ek olarak, liberal demokrasilerde sivil toplum 

örgütleri, yurttaşların sahip olduğu örgütlenme ve toplanma özgürlüğü ya 

da ifade ve düşünce özgürlüğü gibi sivil özgürlükler sayesinde, medyanın 

yanı sıra işçi ve işveren kuruluşlar gibi kurum ve kuruluşlar aracılığı ile 

kamusal konular veya sorunlar hakkında belli bir kamuoyu oluşturarak 

http://www.liberal.org.tr/sayfa/liberalizm-ve-turkiyede-liberal-egilimler-mustafa-erdogan,344.php
http://www.liberal.org.tr/sayfa/liberalizm-ve-turkiyede-liberal-egilimler-mustafa-erdogan,344.php
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siyasi iktidara etkide bulunurlar (Şahin, 2008: 9). Liberalizme göre, halkın 

haklarından değil, bireylerin haklarından bahsetmek daha anlamlı olur. 

Çünkü bireylerin sahip olduğu yaşama, özgürlük ve mülkiyet gibi temel 

haklar temelinde diğer bireyler ile gönüllülük esasına bağlı bir işbirliğine 

giderek kendi yaşamlarını tanzim ederler. Bu bağlamda hiçbir birey, kendi 

rızası dışında başkalarının belirlemiş olduğu bir amaca alet edilemez. Bu 

düşünce liberalizmin sahip olduğu ahlaki bireycilik anlayışının özüdür. 

Liberalizme göre bireylerin başkalarına yönelik ödevleri, tüm insanlığın 

onuruna saygı duyma zorunluluğu olarak özetlenebilecek doğal ödevlerin 

yanı sıra bireyin kendi iradesi ile yapmayı kabul ettiği gönüllü ödevlerle 

sınırlıdır (Rawls, J.’dan aktaran: Şahin, 21.). Bu doğrultudaki sivil 

toplumlar, bu gönüllü ödevleri yerine getirmek için büyük bir çaba sarf 

eder. 

“Liberal toplum özgürlüğe dayalı bir gönüllü beraberlik formudur. 

Ancak bu tasavvurda -beraberlik- ten anlaşılması gereken sıkı bir birlik -

yani birbirine kenetlenmiş, yekvücut olmuş, türdeş bir bütün- değildir. 

Liberal toplum asgari düzeydeki ve ağırlıklı olarak prosedürel olan ortak 

normlarda buluşan kişi ve grupların gevşek bir birliğidir.” (Erdoğan, 

http://ozgurlukarastirmalari.com/oad~yorum_liberal-toplum-liberal-

siyaset). Sivil toplumun toplumsal farklılaşma, toplumsal örgütlenme veya 

gönüllü beraberlik, toplumsal düzeyde özerklik ve baskı mekanizması 

oluşturmak gibi koşullarının, demokrasinin ileri düzeyde var olduğu liberal 

toplumlarda ortaya çıkması, toplumsal ve siyasal yapıyı etkileyerek devleti 

sınırlandırması ihtimali diğer rejimlere göre daha yüksektir. Bu modelde 

devlet ve sivil toplum birbirinden farklı ancak birbirine yardımcı olan ya 

da destek veren iki kurum şeklinde görünmektedir (Aslan, 193.). 

Dolayısıyla liberal kurama göre; sağlıklı bir demokratik yaşam ancak 

birbirlerinden ayrı fakat öte yandan birbirlerini tamamlayan, etkin ve sınırlı 

bir devlet ile güçlü bir sivil toplumun varlığı ile mümkün olacaktır 

(Akbulut, 54.). 

Modern devletin göreceli yapısından ötürü sivil toplum, bireysel hak ve 

özgürlükleri ve mülkiyeti temel bir değer olarak kabul eden hukuk ile 

sınırlandırılmış liberal sistemlerde baskıcı rejimlere göre daha hızlı ve 

kolay gelişir (Aslan, 367.). Sivil toplum, siyaset biliminde yalnız liberal 

düşünce anlayışı bağlamında ele alınmayıp, sadece liberal terminolojide 

yer alan bir husus değildir. Sivil toplum kavramının totaliter ve baskıcı 

siyasal sistem modellerinin de ana fikirleri arasında yer aldığı bir gerçektir 

(Doğan, 17.). 

2.3.  Muhafazakâr Toplumlarda Sivil Toplum 

Muhafazakarlık toplumsal kurumlarda devamlılığa, özel mülkiyete, 

otorite ve hiyerarşiye vurgu yaparken, toplumu bir mekanizma olarak 

http://ozgurlukarastirmalari.com/oad~yorum_liberal-toplum-liberal-siyaset
http://ozgurlukarastirmalari.com/oad~yorum_liberal-toplum-liberal-siyaset
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görmeyip bir organizma olarak kabul eder ve dış dinamiklere dayanan ve 

topyekün gelişen değişimlere karşıdır (Erler, 2007: 126). 

“Muhafazakârlık söz konusu olduğunda genelde -muhafazakâr dünya 

görüşü-,    -muhafazakâr siyaset- ve -muhafazakâr tutum- gibi bir tasnif 

yapılır. Muhafazakâr dünya görüşü, tanrı inancı, din ve maneviyatçılığı 

esas alırken; muhafazakâr siyaset bu tür değerler üzerinden politika 

üretmeyi öngören bir siyaset tarzıdır. Muhafazakâr dünya görüşü ile 

muhafazakâr siyaset arasında büyük ölçüde bir örtüşme, bir paralellik 

bulunur. Muhafazakâr dünya görüşü, muhafazakâr siyasetin ana 

çerçevesini ve ilham kaynağını oluşturur. Başka bir deyişle muhafazakâr 

siyasetin hareket noktasının muhafazakâr dünya görüşü olduğu 

söylenebilir.” (Çaha, 2004: 15). Muhafazakârlığa göre bir ulusun gerçek 

anayasası herhangi bir kâğıt parçasında değil, daha çok geleneklere 

dayanan tarihi kurumlarında yatmaktadır (Şeyhanlıoğlu, 2011: 93). 

Gelenek ve görenekleri sonsuza kadar hiç değişmeden aynı kalan veya 

devam eden hiçbir toplum yoktur. Gelenek ve görenekler zamanla 

toplumun ana yapısına uygun olacak şekilde kendilerini yenilerler. Onlara 

müdahale edilmez ise kendilerini yenileme, fonksiyonel biçimde olur ve 

toplumsal organizma zarar görmez. Bunun aksine müdahale edildiği 

zaman toplum zarar görür. Bundan dolayı muhafazakârlıkta gelenek ve 

göreneklerin kendi doğal evrimleri içinde kendi değişimlerini yapmaları 

öngörülür (Çaha, 21-22.). 

16. yy.dan itibaren Avrupa’da gelişen 3 düşünce geleneği 

Muhafazakârlık, Sosyalizm ve Liberalizm’dir Muhafazakârlık, modern 

siyaset düşüncesini ve politik tutumu etkileyen bu önemli düşünce 

geleneklerinden birisidir. 20. yy. bu düşünce geleneklerinin siyaset 

sahnesinde sergilendiği bir yüzyıldı. Fakat 20. yy.ın sonuna gelindiğinde 

ise sosyalist düşüncenin yenilgiye uğradığını, muhafazakârlık ve 

liberalizmin ise ekonomiden siyasete uzanan çok geniş bir alanda önemli 

bir zafer kazandığı bilinir. 20. yy. boyunca özellikle sosyaliz ve faşizme 

karşı stratejik ortak olarak beraber hareket eden bu iki siyasi düşünce 

geleneği, yüzyılın sonunda giderek birbirine daha çok yaklaşan ortak 

felsefi ve siyasi paydalar etrafında toplanmıştır (Çaha, 16.). 

Muhafazakârlığın liberalizme göre daha otoriter olmasının arka planındaki 

asıl neden, insan doğası yaklaşımıdır. Muhafazakârlıkta insan doğası, 

liberallerde ki gibi iyimser değildir. Ona göre insan kusurludur ve her 

zaman kendi adına en doğru kararları verebilen bir özelliğe de sahip 

değildir. Birey, toplum içinde birey olma özelliğini kazandığı için 

muhafazakârlar, toplumu birey karşısında öne alır (Çolak, 2016: 356).  

Muhafazakâr siyasi düşünce toplumda ilerleme, değişme, farklılaşma 

ve yenilenme gibi kavramlara dikkatli yaklaşır. Toplumda varlığını 

sürdüren kurumların ve değerlerin devam ettirilmesi gerektiğini 
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önemseyen muhafazakârlıkta, insani ilerlemeler ve değişim sadece tarih 

süreci dâhilinde ve geçmişi de içine alarak mümkün olabilmektedir. 

Toplumsal dinamiği sağlayan değerlerin değiştirilmemesine dikkat eden 

ve toplumun sadece bu yöntemle iç ve dış tehditlerden korunabileceğini 

belirten muhafazakârlık, toplumların yaşayacağı ani değişimlerin 

maliyetlerini azaltmaya çalışır (Akkaş, 2003: 245). Muhafazakârların 

hassasiyetle üzerinde durdukları konulardan biri de toplumdur. Hemen 

hemen bütün muhafazakâr düşünürler toplum söz konusu olduğu zaman 

aynı temel noktalarda birleşirler. Bu ortak nokta toplumun tümüyle 

alakalıdır. Toplum, muhafazakârlığa göre geçmişten gelen ve geleceğe 

kadar uzanacak olan, kendisine hiçbir biçimde müdahale edilmemesi 

gereken canlı ve organik bir yapıdır. Bu tanım ise muhafazakârların toplum 

söz konusu olduğu zaman altını önemle çizdikleri temel değerleri içine 

alan bir tanımdır. Toplum muhafazakârlara göre hem organik ve canlı hem 

de işlevsel yönden farklılaşmış, mükemmel bir organizma gibidir. 

Toplumun gelişimi bir organizmanın gelişimine benzetilmektedir. O, 

değişik evrelerden geçer ve her evre ona yeni bir şeyler kazandırır. 

Toplumun kendisini iç dinamikleriyle yenileme gibi bir özelliğinin var 

olmasının yanı sıra, toplumlar zamanın şartlarına göre işlevi sonlanmış 

değerleri, kurumları ve süreçlerini yenileri ile değiştirirler (Çaha, 219.). 

Muhafazakârlıkta toplumsal yaşam, toplumların kendi iradeleri ile 

çevrelerini düzenledikleri, kendi kendilerine evrildikleri, toplumsal 

iradelerin gelenekle geçmişe bağlı olduğu, ilerlemenin ise şimdinin geçmiş 

ve gelecek ile bir bağının kurulduğu ortaklıktır. Bu ortaklık, hayatın her 

alanında var olarak toplumun devamını sağlamaktadır (Akkaş, 2006: 196).  

Toplumun otorite ve düzen ile irtibatlı olmasının yanı sıra, toplumsal 

boyutlu 3 temel organı muhafazakârlarda çok önemlidir. Bunlardan biri 

olan gelenek ve görenekler bir toplumun asli kurucu değerlerini oluşturur. 

Toplumda kurucu değer “akıl” değil; “tecrübe”dir. Tecrübe söz konusu 

olduğunda ise, bir toplumun kollektif değerlerinden olan gelenek ve 

görenek, örf ve adet, teamül ve alışkanlıkları önem kazanmaya başlar. 

Toplumu oluşturan değerler bunlar olup, onların kesinlikle korunması 

gerekir. Toplumun ortak hafızası da, kimliği de, kişiliği de, bilincinin arka 

planı da toplumun tecrübe ile kazanmış olduğu bu değerlere 

dayanmaktadır. Bir toplum bu değerlerden soyutlandığı zaman ortak 

aklından da soyutlanmış olup, onun bir nevi hafızası, bilgi v birikimi yok 

edilmiş olur (Çaha, 21.). Muhafazakârlık, modern yaşamda sivil toplum 

örgütlerini birey ve devlet ilişkilerinde onlara meşruiyet kazandıran en 

önemli bir faktör olarak görür. Esasında muhafazakâr düşüncenin 

günümüz demokratik toplum düzenlerini kabul etmesi ise demokrasinin 

temel prensiplerinin toplum hayatında uygulanması gerektiğini de kabul 

ettiği ve onayladığı anlamlarına gelmemelidir. Çünkü muhafazakârlığın 

tarih, gelenek ve insan mükemmelsizliği gibi temel dayanakları aslında 
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demokratik toplum ilke ve yapılarını dışlayan bir durumdur. Ayrıca kim, 

nasıl ve neyin geçmişten alınacağını ve bunların mevcut durumda nasıl 

yaşanacağının belirlenememesinden dolayı yüzyıllardır insanoğlunun 

mücadele ederek kazandığı değerlerinin nasıl bir şekle dönüşeceğini 

tahmin edebilmek de çok güçtür (Akkaş, 252.). 

Müdahaleci refah devletinin uygulamalarının eleştirisiyle yükselen 

neo-muhafazakârlığa göre ise, devlet ve toplum arasındaki sınırların aşırı 

şekilde aşılması; çoğunluk despotizmine, sıradanlaşmaya, tekdüzeliğe, 

insan doğasına ters bir eşitlik ve özgürlük anlayışına, sınıf çatışmalarının 

artmasına, siyasal istikrarsızlığa ve ekonomik problemlere yol açmıştır. 

Refah devleti merkezi devlete bağımlı, asalak, çıkarcı ve sorumsuz bir 

yurttaş tipini ortaya çıkarırken, neo-muhafazakâr politikaların amacı tam 

tersine girişimci, sorumluluk sahibi olan ve kanunlara saygılı bir yurttaş 

tipi yaratmaktır (Duman, 2017: 29). 

2.4.  Demokratik Sistem ve Sivil Toplum  

Sosyalist sistemin zamanla çöküşü, dünyanın diğer bölgelerinde de 

demokrasiye geçişi hızlandırmıştır. Bu noktada sivil toplum bu ülkelerde 

de temel siyasi bir kavram haline gelmiştir. Dünyanın neresinde olursa 

olsun bir siyasi yönetim incelenecekse onun toplumsal yapı ile bağının 

nasıl oluştuğunu esasen incelemek gerekir (Doğan, 22.). Siyasal 

sistemlerin toplumsal yapı ile ilişkileri, uygulamada olan siyasal sistemin 

demokratik yapısına göre değişiklik gösterir. Bir siyasal sistem; 

demokrasinin genel özelliklerini ne kadar içinde barındırırsa ve onları ne 

kadar uygulamaya koyarsa, toplumsal yapı da o kadar demokratikleşmiş 

olur. Siyasal sistemlerin demokratiklik düzeyleri, toplumsal yapıların 

demokratiklik düzeyleri ile doğrudan ilişkilidir. 

Siyasal bir sistemin toplumla ilişkisi geleneksel toplumlarda farklı 

olduğu gibi demokratik ve totaliter sistemlerde de farklı boyutlardadır. 

İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı bir siyasal sistemde sivil toplumun 

etkinliği çok normal karşılanır ve devlet yetkilileri ile toplumsal 

örgütlenmeler arasında karşılıklı bir biçimde, sürekli ve sağlıklı bir 

etkileşim vardır. Demokratik siyasal bir sistemde sivil toplum ile devlet 

arasındaki barışçıl etkileşim mekanizmaları çoğu zaman işler bir haldedir 

(Doğan, 20-21.). Sivil toplumun sahip olduğu ve demokratik değerlerle 

örtüşen, ön plana çıkan unsurları çoğulcu, katılımcı, gönüllü, özerk ve hoş 

görülü olmaktır. Bu unsurlar dikkate alındığı zaman bu kuruluşların 

demokratik ilkeleri özümsediği ve demokrasinin gelişiminde de önemli bir 

rol oynadıkları söylenebilir. Çünkü sivil toplum, devlet müdahalesini 

hukuki bir zemin dışında asla kabul etmeyen, siyasi karar alıcıların 

kendileri üzerinde belirleyici olmadığı, herhangi bir makam ve mevkiden 

izin almadan sadece kendi iradeleriyle örgütlenebildikleri, en üst 

düzeydeki bireysel özgürlükleri içinde taşıyan ve her türlü kültürel, 
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ekonomik, siyasi ve sosyal işlevlerin örgütlü bir biçimde 

gerçekleştirilebildiği ve demokratik katılıma açık olan bir alanı temsil eder 

(Görün, 2016: 433). Demokrasi sivil toplumun demokratik potansiyelini 

gerçekleştirmesi için önemli iken diğer yandan demokratik bir devletin 

varlığını devam ettirmesi de demokratik sivil toplumun varlığına bağlıdır. 

Bu yüzden bu karşılıklı ihtiyacın kabulü ve gereklerinin yerine getirilmesi, 

demokratik sürecin başarısının artırılmasında önemli bir etken sayılabilir 

(Aslan, 368.). Sivil toplumun demokratikliği, içinden çıktığı toplumdaki 

demokratik geleneğin varlığıyla yakından ilişkilidir. Eğer bir toplumda 

demokratik gelenek veya siyasi kültür zayıfsa oradaki sivil toplumdan çok 

güçlü demokratik eğilimleri fazla beklemek yanlış olur. Sivil toplumdaki 

örgütlerin, hareketlerin ve birey inisiyatiflerinin demokratik olmasına 

ilişkin bir şeyler söyleyebilmek için, iç işleyişi, insan malzemesi ve 

amaçları demokratiklik açısından bir kez daha gözden geçirilmelidir 

(Kabasakal, 2008: 60). Devletin aşırılıklarını törpüleyip aza indirmek için 

sivil topluma, korunma açısından sivil toplumun da bir nevi devlete 

ihtiyacı vardır ve bunun sonucunda sivil toplum ile devlet birbirlerine 

meşruiyet kazandırırlar (Aslan, 366.). Öte yandan çoğulcu demokrasilerde 

çoğunlukla örtüştüğü oranda kendisine yer bulacak olan yapılar, 

çoğunlukçu demokrasilerde hangi görüşte olursa olsun onun varlığı 

demokrasinin zorunlu bir koşulu olarak ele alınır (Gümüş, 2014: 540). 

Demokratik değerlerin iyice derinleşmesi için devlet ile sivil toplumun 

genellikle uyum içinde çalışması gerekir. Bir yandan sivil toplumun 

demokrasiyi yerleştirmeye çalışan devlete destek olması, diğer yandan 

devletin de sivil toplumun varlığını sürdürebilmesi için demokratik zemini 

güçlendirmesi gereklidir (Aslan, 368.). Devlet ve sivil toplum demokrasi 

konusunda bu noktada birbirine bağımlıdır. 

2.5.  Otokratik Sistem ve Sivil Toplum 

Otoriter zihniyetler kendilerini, toplumu kendi dışındaki yasalara tabi 

olarak dönüştürmekte olan birer edilgen yapılar olarak görmektedir. Böyle 

yapıların yönetimleri, tabi olduğu yasaları kavramış ve benimsemiş, evrim 

sürecini hızlandıracak bir şekilde toplumu biçimlendirmeyi görev edinmiş 

önemli aktörlere teslim etmiştir. Bu tarz bir yönetimin varlığında herhangi 

bir sivil harekete ihtiyaç duyulmamaktadır. Otokratik bir zihniyet için sivil 

toplum, bir anlamda mevcut siyasal sisteme bir saldırı potansiyeli taşır 

(Caniklioğlu, 2007: 69). 

Otoriter ve totaliter rejimlerde sivil toplum, olmazsa olmaz 

özelliklerinin bazılarından vazgeçip resmi ideolojinin baskısı altında 

varlığına devam edebilir ancak herhangi bir ideolojinin dayatılmadığı, 

gönüllü, özerk, çeşitliliği temel alan ideal anlamda bir sivil toplumun 

varlığı sadece demokratik rejimi kabul etmiş ülkelerde mümkün olur 

(Aslan, 367.). Bu yüzden totaliter veya otokratik sistemlerde sivil toplum 
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anlayışının zayıf ve yetersiz olduğunu, hatta hareket kabiliyetinin çok 

sınırlı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Eğer devlet toplumu belli bir ideoloji yönünde biçimlendirilmeye 

çalışırsa, toplum tarafından devlete yönelik bir etkinlik alanı oluşturmak 

çok zordur. Bu tür bir sistemde devlet halkına, “yönlendirilmeye muhtaç 

olan, yönlendirilmediği takdirde de devletin bekasını tehlikeye sokacak 

yapılar” gözü ile bakar. Böyle bir anlayışın egemen olduğu devlet de, sivil 

bir toplumun gelişebilmesi mümkün olamaz. Bu tür bir ortamda sivil 

toplum gelişmişse de, devleti etkilemek veya sınırlamak yerine ondan 

etkilenen pasif bir konumda olması söz konusudur ve bu demokratik 

anlamda gerçek sivil bir toplum anlayışına karşılık gelmemektedir 

(Gümüş, 530.). Hem sivil toplum hem de piyasadaki unsurlar devlet 

kanunlarının müsaade ettiği ölçüde seslerini çıkarabilirler. Bu noktada sivil 

toplum unsurlarının ve yurttaşların haklarını tanımlayan ve devletin keyfi 

müdahalesinden koruyan anayasal haklar ön plana çıkar. Devletin 

yerelleşmesi (desantralizasyon) ve toplumu kontrol altına alan değil, bizzat 

toplum tarafından kontrol edilen bir yapı haline dönüştürülmesi önemlidir 

(Tosun, 2005: 42). Toplum olarak hafızaları devletleştirilmiş, kamu 

mülkiyetine geçmiş, yönetilmeye müsait ve kontrol altına alınmış insanlar, 

tam olarak egemen sistemi savunan bireylerin emrine ve iradesine tabi bir 

duruma gelmişlerdir. Bunlar artık tamamen benliklerinden mahrum hale 

gelmiş olup, bu insanların inanmaları için kendilerine söylenen şeyler 

hakkında şüphe duyarak, soru sormaları gibi bir imkân kalmamıştır. Bunlar 

hiçbir zaman zihinlerini çalıştırmayacak, başkaldırmayacak ve hiçbir 

şekilde yaratıcı olmayacaklardır. Çünkü onlar artık ölü sayılabilecek ve 

cansız bir eşya haline dönüşmüşlerdir (Sakman, 2015: 124). 

Demokratik rejime ait ilkelerin kurumsal zemine oturmadığı toplumsal 

yapılarda ise ideal özelliklerini kaybetmiş sivil bir toplumun, otoriter siyasi 

parti ve sistemleri desteklemesi, demokrasiye karşı bir tutumda olması 

kaçınılmaz bir hal alır (Aslan, 367.). 

Sonuç ve Değerlendirme 

Toplumlarda, çeşitli siyasal geleneklere göre sivil toplum anlayışları 

değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik siyasal geleneklere veya 

ideolojilere göre; demokratik, liberal ve muhafazakâr olanlarda farklı, 

sosyalist olanlarda farklı olmuştur. 

Toplumlar tarafından kabul görmüş siyasal gelenekler veya ideolojiler; 

sivil toplumların varoluşlarını ve ömürlerinin yanı sıra hareket alanlarının 

genişliğini veya darlığını, sivil toplum kültürünü, çeşitliliğini ve 

hareketliliğini doğrudan etkilediği kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu 

etkileme tek taraflı olmayıp, genellikle karşılıklı etkileşim şeklinde 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda; siyasal geleneklerden etkilenen 

sivil toplumlar, diğer yandan onları da etkilemiştir. Bu etkileme ve 
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etkilenme siyasal geleneğin demokratik ya da otokratik oluşuna göre 

farklılık gösterir. Sivil toplum anlayışı ve hareketleri liberal toplumlarda 

daha yaygın ve kolay olurken, sosyalist toplumlarda bu daha seyrek ve 

zordur. Muhafazakâr toplumlarda ise sivil toplum anlayışı ve hareketleri 

daha kontrollü ve daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz.  

Sonuç olarak bir genelleme yapılırsa; demokrasi kültürü ve 

geleneklerinin kabul gördüğü toplumlar ve siyasal oluşumlarda, sivil 

toplumlar daha etkin ve yaygın olurken, otokratik kültür ve geleneklerin 

var olduğu toplumlar ve siyasal oluşumlar da sivil toplumlar daha pasif ve 

sınırlı bir yapıdadır. Çeşitli siyasal geleneklere göre sivil toplum anlayışı 

farklılık göstermektedir. 
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KURUM KÜLTÜRÜ UNSURU OLARAK LÜKS MARKA 

YARATILIŞ HİKÂYELERİ/EFSANELERİ: LOUIS VUITTON 

ÖRNEĞİ  

Luxury Brand’s Stories / Legends as Corporate Culture Component: 

The Case of Louis Vuitton 

 

Sevilay Ulaş* 

Giriş 
Her markanın anıldığı ve hatırlandığı kendilerine ait marka 

hikâyeleri bulunmaktadır. Tüm marka türlerinde olduğu gibi bu durum 

lüks markalar için de geçerli bir durumdur. Literatürde ve profesyonel 

alanda güçlü markaların köklü tarihe ve beraberinde yaratıldıkları 

andan itibaren hikâyelere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

noktada ayrı noktalara vurgu yapsada marka efsanesi markaların sahip 

olduğu hikâyeleri yerine ya da uzvu şeklinde kullanıldığı söylenebilir. 

Bazı durumlarda bu keskin ayrım dikkat çekerken kimi durumlarda 

markanın hikâyesi ile bir efsane olarak anıldığını söylemek mümkün 

olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma kurum kültürü unsuru olarak lüks 

markaların sahip olduğu hikâyelerin temelinde kurgulanmıştır. Buna 

ek olarak lüks marka tanımı olarak da çalışma kapsamında köklü 

tarihsel bağlarının ve geçmişinin olması dolayısyla ulaşılamayan lüks 

kategorisinde yer alan lüks markalar yer almaktadır. Günümüzde 

özellikle bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve 

değişimler ile lüksün yeni coğrafyalara uzanması bunlara ek olarak 

lüks marka tüketen ve takip eden hedef kitlenin değişen 

motivasyonları ile birlikte lüks markalar içinde yeni ve farklı 

anlamlar, tanımlamalar dikkat çekmektedir. Bu tanımlamalarda lükse 

ait olan niteliklerde birtakım kırılma noktaları bulunnmaktadır 

denilebilir. Ancak lüks markanın lüks olmasına katkı koyan en önemli 

niteliklerden kabul edilebilen marka hikâyeleri ayrı bir önem 

taşımaktadır. Lüks markaların sahip oldukları yaratılış hikâyeleri 

onlara ait efsanelerinde olmasına sebebiyet vermektedir denilebilir. Bu 

noktada bu hikâyelerin yaratıcıları olduğu kadar markaya katkı koyan 

tasarımcılar daha önem taşımaktadır ve bu hikâyelerin içerisinde yer 

almaktadırlar.  

                                                             
*(Yrd. Doç. Dr); Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım, Lefkoşa-KKTC, e-mail: sevilay.ulas@neu.edu.tr 
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Bu çalışmada kurumsal kültürün bir öğesi olarak tarihlerine 

dokunan hikâyelerine odaklanılmaktadır. Bu hikayelerin günümüze 

değin nasıl geldiği, lüks markalar üzerinden değerlendirilme ile ortaya 

konulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda kurumun tarihçesi ve buna 

dahil olabilecek unsurlarda yer almaktadır. Geriye dönük bir 

değerlendirme yapılırken, kurumun tarihçesi, hikayesi ve burada rol 

alanlar (kurucu, çalışanlar, kurumun kendisi, hikâyeyi ve değerlerini 

yansıtan özellikli ürünleri gibi) ele alınmıştır.  

Kurum Kültürü Kavramı  

Kurum kültürü kurumun temel unsurlarından biri olarak her daim 

önem taşımaktadır. Kuruma ait birçok öz değerini ve kültüre işaret 

eden değişkenleri de içerisinde barındırmaktadır. Kurum kültürü 

kavram olarak bir kurumun sahip olduğu inanç ve fikirler ile iş yapma 

şeklini ve çalışanlarının davranış şeklini etkileme biçimleri olarak 

nitelendirilebilir (Dictionary.cambridge, 2020). Dolayısıyla, kurumun 

sahip olduğu temel değerleri, lider ve kahramanları, öykü ve 

efsaneleri, tören ve sembolleri, kurumun tüm performansı açısından 

önemli bir rol üstlenmektedir (Vural, 2012: 45). Coleman (2013) 

çalışmasında, her kurumun sahip olduğu kültürün kendisine özgü ve 

eşsiz olduğunu belirtmektedir. Bu noktada en azından bazı bileşenden 

bahsetmek mümkündür. Bunlar, vizyon, değerler, deneyimler, iş yapma 

şekli, çalışanlar, hikayeleri mitler gibi başlıklar altında 

toplanabilmektedir. Kurum kültürü, içerdiği unsurların kurum içine ve 

kurum dışına yansıması sebebi ile bütünleşik ve birleştirici bir yapı 

olarak ayrıca önem taşımaktadır (Vural & Bat, 2013: 81). 

Kurum kültürüne yönelik çalışmaların her dönem yapıldığı ancak 

son dönemlerde gelişerek daha da popüler hale geldiğini söylemek 

mümkündür. Alton (2017) yazısında, kurum kültürünün faydalarından 

bahsetmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır. 

 Kimlik: Şirketin tanımına ve değerlerine katkıda bulunur. 

Örneğin, kurumun kültürü hedef belirleme ve bu hedeflere 

ulaşmaya öncelik veren bir kültürse, kimlik çalışmaları değerli 

olmaktadır. 

 Elinde Tutma: Kurum kültürü güçlü olan kurumlar bünyelerine 

iyi yetenekleri çekme ve korumaya sahiptirler. Dolayısıyla bu 

kültüre ait olan kişilerin de kurumda uzun vadeli kalma olasılığı 

yükselmektedir.  

 İmaj: Kurum kültürü çalışmaları marka kimliğine de etki 

etmektedir. Bu noktada, kurum çalışanları ile sağlam ve güçlü bir 

kültür oluşturulabilmişse, kurumunuzun imajının eğlenceli ve 

cömert bir marka olarak görülmesi olanaklıdır. 
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Kurumlar da kişiler tarafından oluşturulan canlı bir organizmaya 

benzemektedir ve kurumların da tıpkı toplumlar gibi kendine ait 

sistemleri, felsefeleri, öykü ve efsaneleri, kahramanları 

bulunmaktadır (Eğinli & Çakır, 2011: 38). Şişli & Köse (2013: 167-

168) çalışmalarında kurum kültürünün öğelerine değinmişlerdir (Bkz. 

Tablo 1).  

 

Kurum Kültürü 

Öğe Adı 

Tanım 

Temel Değerler Kurum kültürünün bünyesinde yer alan 

değerler, çalışanları nitelendirmeye ve 

değerlendirmeye yarayan ölçütlerin kaynağı 

ve kurumda neyin istenip, neyin 

istenmeyeceğinin de belirleyicisidir (Erdem, 

2003: 56).  

Normlar Kurum kültürü kapsamında, normlar, 

kurumda doğru ve yanlışlar hususundaki 

anlaşmalar, genel kabul görmüş standartları 

ifade etmektedir (Değirmenci, 2007:136).  

İnançlar İnançlar, kurumun içerisinde 

inanılacak/inanılmayacak olanı belirten 

değerlerdir. Bu noktada, kurumun 

üyelerinin sahip olduğu inançlar kurum 

kültürünün oluşumunu ve devamlılığını 

sağlayan temel unsurlardır (Bakan vd., 

2004: 42). 

Varsayımlar Kurum içinde var olan sorunlar devamlı 

belirli bir şekilde çözüme ulaştırılınca, bu 

çözümler diğer sorunların da çözümünde 

sorgulanmadan, en iyi çözüm olarak kabul 

edilebilmektedir. Bunlara varsayım adı 

verilmektedir (Değirmenci, 2007: 137).  

Hikayeler Kurumsal hikayeler, kurumun kökeni, 

vizyonu ve misyonunu içermekle birlikte 

kurumun bütünü hakkında detaylıbir anlatı 

sunmaktadır (Balmer, Greyser, 2003: 143).  

Mitler Kurum mitleri, kurum kültürü öğesi olarak 

kurum içerisindeki beraberliği sağlamak 

adına anlatılan efsaneler olarak 

nitelendirilebilir. Bu noktada, kurum 

mitleri, kurumun eski üyelerine kim 

olduklarını hatırlatır, yeni üyelere de o 
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kuruma ait olmanın ne anlama geldiğini 

ifade etmektedir (Cohen, Prusak, 2001: 

164).  

Liderler ve 

Kahramanlar 

Liderler, kurumun çalışanlarını motive 

eden, kültürünü dışarıya karşı temsil eden 

en yüksek yönetim kademesindeki kişiler 

olarak nitelendirilebilir (Kozlu, 1986: 67). 

Öte yandan, kahramanlar ise kurumun 

değerlerini ve kültürünü kişiliklerinde 

somutlaştıran kişiler olarak 

nitelendirilebilir. 

Semboller Semboller; kurumun işareti olarak 

kullanılan, kurumu sembolize eden 

öğelerdir. Objeler, flamalar, giysiler, 

binaların mimarisi, büroların düzenlenmesi 

sembollere örnek olarak gösterilebilir 

(Cansu, 2006: 17). 

Törenler Törenler, kurum kültürünün bir öğesi 

olarak, kurum içindeki kültürel değerleri 

pekiştirmektedir (Cansu, 2006: 16). 

Dil Kurum kültürün en önemli parçası ve 

taşıyıcılarından biri olarak dil, kurumun 

kültürünün aktarılmasında ve manaların 

simgelenmesine yardımcı olmaktadır 

(Çağlar, 2001: 131). 

Tablo 1: Kurum Kültürü Öğeleri 

Kaynak: Şişli & Köse, 2013: 167-168. 

Kurumlar var oldukları toplum ile iletişim halinde olan, 

toplumdan etkilenen ve toplumu etkileyebilen unsurlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu etkileşim sonucunda kendine has olan 

kültürü varlığını sürdürmede önem taşımaktadır. Bu noktada, kurum 

kültürü̈ kurum bireyine bir kişilik kazandıran soyut bir gerçeklik 

olarak nitelendirilebilir (Erdem & Dikici, 2009: 205). Kılıç (2015: 60) 

çalışmasında kurum kültürünün birtakım özelliklerine değinmiştir. 

Bunlar aşağıda yer alan maddelerde belirtilmektedir. 

 Kurum kültürü öğrenilebilen ve öğretilebilen ve gelecek nesillere 

aktarılabilen bir öğedir. 

 Belirli bir zaman içerisinde oluşması sebebi ile kurumun geçmiş 

zamanına bağlılığı vardır.  

 Kurum kültürü, teknik unsurlar (yapı, strateji, sistem ve teknoloji 

gibi) ve beşeri unsurlar (personel yönetim tarzı ve yetenek gibi) 

arasındaki bağlantıyı ve uyumlaşmayı sağlamaktadır.  



163 

 

 Kurum kültürü, kurumun üyeleri tarafından paylaşılmaktadır.  

 Kurum kültürü; kontrol, koordinasyon ve bütünleşme 

fonksiyonlarını yerine getiren bir sistem olarak da 

değerlendirilebilir.  

Kurum kültürü kurumun temel taşlarından biri olarak yönetilmesi 

gereken bir süreci de ifade etmektedir. Bu noktada, kuruma ait değer, 

tutum, norm, inanç ve davranışların neler olması gerektiğinin 

belirlenmesi ve kurumun sahip olduğu gelenek, sembol ve 

kahramanların öneminin ve içeriğinin kurumun yöneticileri, liderleri 

ve ilgili birimleri tarafından net ve anlaşılır bir şekilde paydaşlara 

aktarılması önem taşımaktadır (Kaya, 2008: 137). Kurumlardaki 

yeniliklere, takım çalışması ve yaratıcı fikirlere açık ve önem veren 

yönetim süreçleri, kurum kültürünün istenilen şekilde oluşabilmesine 

imkân sağlamaktadır. Öte yandan, kurum kültürünün sahip olduğu, 

motive etme, bütünleştirme ve davranışları yönlendirebilme gibi 

işlevlerinin kurum stratejilerinin başarısındaki yeri ve önemi 

yadsınamamaktadır (Elden, 2004: 15). Bu noktada, kurum kültürü 

kurumun ana öğelerinden biri olup, geliştirilebilen ve yönetilebilen bir 

süreçtir denilebilir.   

 Efsane Kavramı ve Lüks Markalar  

Türk Dil Kurumuna göre, efsane kavramı, isim anlamı eski 

çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu 

edinen hayalî hikâye, söylence. Buna ek olarak, olağanüstü bir başarı 

elde etmiş kimse, kurum vb. olarak nitelendirilebilir (Sozluk.gov.tr, 

2018).  

Markaların hemen her türünde rastlandığı gibi lüks marka iletişim 

sürecinde de, geleneksel anlamda satın alma niyetlerinin yanı sıra 

markalarının sahip olduğu hikâyelerini marka anlatım yolu sunmaları 

görülmektedir (Ko & Woodside, 2013: 20). Markaların kuruluş 

hikâyeleri/efsaneleri ile var olduklarını söylemek mümkündür. Her 

markanın kendi kültürünü oluşturan efsaneleri ve bunları yaratan 

hikâyeleri mevcuttur. Bu noktada Harley markası örnek verilebilir. 

Markaya ilişkin efsanenin markanın kültür değeri ile ilişkili olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu efsane üç aşamadan geçmiştir. Marka 

efsanesinin kaynak malzemesi- kanundışı motosiklet sürücülerinin 

popülist dünyası ile başlayıp, 1960 sonlarından – 1970 sonlarına kadar 

bu etkileyici kültürel etkenler kanun kaçağı olma imgesini değişimlere 

karşı çıkan silahşörlere dönüştürerek efsaneyi yeniden sunması ikinci 

dönemdir. Son dönem ise, 1970 lerin sonundan itibaren başladığı 

söylenebilir. Bu noktada, Harley efsanesi silahşörleri ülkeyi kurtarn 

adamlara dönüştürüp kahramanlaştırarak yeniden oluştrumuştur. 1990 

ların başında aksiyon adamı silahşör efsanesi Harley’i bugünkü kadar 
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saygıdeğer bir ekonomik varlık haline getiren daha yaşlı ve daha 

zengin orta sınıf erkek müşterilerle bağlantılandırarak sıçrama 

yapmıştır (Holt, 2006: 205-206).  

 Lüks markaların sahip oldukları niteliklere bakıldığında köklü bir 

tarihsel geçmişe sahip olmaları ve buna paralel yaratılış hikâyeleri 

dikkat çekmektedir. Bu hikâyelerin devamlılığı ve lüks markaların 

efsane haline gelmelerinde markaların yaratıcıların etkisi 

yadsınamamaktadır. Bu noktada modanın efsane isimleri olan ve lüks 

markalarada efsane etkisi imgeleyen efsane isimler dikkat 

çekmektedir. Bu efsanelere, Chanel, Lanvin, Saint Laurent, 

Givency, Balenciaga…gibi isimleri örnek vermek mümkün 

olabilir. Tüm dünyada tanınan, lüks markalar sınıfına giren ve 

dünya modasına yön veren moda evlerinde görmek mümkündür. 

Bu efsane olma sürecinde tasarımlar ve detayları ile yaratıcı ekip 

de ayrı bir tutmaktadır (Brandlife, 2020). Lüks markaların öz 

değerlerinden biri olan köklü bir tarihe ve mirasa sahip olma 

noktasında sahip oldukları hikâyeler de dikkat çekmektedir. Bu 

noktada Rolex markası da bu niteliklere sahip bir lüks marka 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Lüks markanın tarihine bakıldığında; 

kurucusu Hans Wilsdorf'un ileri görüşlü ruhuna ayrılmaz bir şekilde 

bağlı olduğu dikkat çeken bir noktadır. Bu hikâyede, Hans Wilsdorf 

1905 yılında, henüz 24 yaşındayken Londra'da saat dağıtımında 

uzmanlaşan bir şirket kurmuştur. Bileğe takılan bir saatin hayalini ile 

başlayan ve saatlerin şık ve güvenilir olabilecekleri ön görüsü ile 

devam eden bir hikâyeden bahsetmek mümkündür (Rolex, 2020). 

Dünyanın bilinen en büyük lüks saat üreticisinin 1905 yılında 

Londra`da kurulduğu ve efsane koleksiyon başlangıcı olarak kabul 

edilebilen `Oyster` ile ilk olarak su geçirmezlik özelliğini lanse 

etmiştir. Öte yandan, efsane model olarak bilinen Rolex Daytona’nın 

ise1963 yılından beri imal edilmekte olduğu ve bu hikâyede yer aldığı 

söylenebilir (Makaleler, 2020). Bu noktada, lüks markaların doğum 

tarihleri, mirasları ve lükse ilişkin efsanelerinin süre gelen bir durum 

olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla, Ralph Lauren'in olduğu 

gibi diğer bu niteliklere sahip lüks markaların mağazalarının da bu 

sürece eşlik etmekte olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin, 

mağazalarında yer alan amiral gemisi, duvarlardaki birçok siyah ve 

beyaz fotoğraf, mağazalarındaki tüm atmosfer bu sürece dâhil olarak 

tasarlanmıştı denilebilir (Kapferer, 2012: 60). Dolayısıyla, lüks 

markaların, lüks tüketicilerine efsanevi köklerinden, bu efsanelerin 

kaynaklarından, hikâyelerinden bahsetmekte ve bunları hatırda kalır 

hale getirmeye çalışmakta oldukları görülmektedir. Bu noktada lüks 

bu özellikleri ve sahip oldukları ile geçmiş ve gelecek arasında bir 
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köprü sağlamaktadır (Kapferer, 2014: 373). Bu yolla da güçlü bir 

kültüre de sahip olarak dikkat çekmektedirler.  

Özellikle lüks tüketiciler için sahip olunan efsaneler ve yaratıcılık 

unsurları önem taşımaktadır. Bu efsanelerin sunumu ve hikâyelerinin 

varlığı ile lüks tüketicilerin cezbedilmesi mümkün olmaktadır 

denilebilir (Kapferer & Bastien, 2009: 320). Bu noktada, Ryu ve ark. 

(2018: 26), lüks otellere yönelik yaptıkları çalışmalarında, lüks oteller 

için de cazip bir marka hikâyelerinin olması ve bunların anlatılmasına 

odaklanmışlardır. Bu yolla lüksü sunduklarını belirtmektedirler. Lüks 

markaların standartlarını korumaları ve sürdürülebilir kılmalarında da 

hikâyeleri ve sunumları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu noktada, Stein 

Collection'un ana konsepti örnek olabilir. Otantik, efsanevi bir 

standartla birlikte, “mükemmelliğin mirası” 

olarak sunumunda bu durumu destekler kabul edilebilir. 

Lüks markalara yönelik farklı sınıflandırılmaların olması ile 

birlikte özellikle dünya tüketicilerinin hayalini kurdukları Fransız 

lüksünün büyük isimleri hemen her dönem dikkat çekmeketdir. Bu 

lüks markalarında aslında bir hikâye ile var oldukları ve efsane marka 

haline geldiklerini söylemek mümkün olabilir. Bu noktada, söz 

konusu markalara, Bakara ve St. Louis (kristal), Christofle ve 

Puiforcat (gümüş eşya), Chanel, Christian Dior ve Yves Saint Laurent 

(moda ve parfümeri), Hermès ve Louis Vuitton (deri eşyalar ve 

aksesuarlar), Moët et Chandon, Veuve Clicquot ve Château d'Yquem 

(şampanya ve şaraplar), Dalloyau, Lenôtre ve Hédiard (gastronomi) 

gibi lüks markalar örnek verilebilir (Freire, 2014: 2666). Lüks 

markaların ve lüksün sahip olduğu birtakım değerler ve hikâyelerinin 

nesilden nesile aktarılmasını sağlayan, diri tutan niteliklerinden 

bahsetmek mümkündür (Bkz. Tablo 2). 

Lükse Ait 

Değerler 

Lüksün Kültürel (Kimlik) Değerlerinin 

Uygulanması 

Otantiklik 

Yaratıcılık  

Geleneksellik 

Yenilikçi Olma 

 

Sanat ve el yapımı olma geleneğine saygı 

El yapımı üretimde mükemmellik ve uzun 

ömürlü olma 

Kusursuz ürün kalitesi 

Standart ve Sanayileşmiş olmayı reddetme 

Ürün ve üretimde yaratıcı ve yenlikçilik 

Aile Mirası Kültürel mirası vurgulama 

Bilginin sürekli aktarımı 

Sanata dayalı el işçiliği ustalığı/uzmanlığı 

Lüks ürünler için tarihi tanıklık 
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Güzellik/Enderlik 

Ayrıcalıklı Olma  

Teklik/Eşsizlik 

Prestij 

 

Hammaddelerin ve aksesuarlarının 

dayanıklılığı ve olağanüstü kalitesi 

Tüm ürünlerdeki ahenk 

Markanın estetik ve prestijli görüntüsünün 

teyidi 

Uzun Ömürlü 

Olma 

Doğal ürünlerin ve hammaddelerin akıllıca 

kullanımı 

Lüks ürünlerin neredeyse sonsuz olma 

durumları 

Markanın yaşam döngüsünün devamlılığı 

Saygı Geleneklere, el işçiliğine ve sanatsal 

değerlere saygı 

Müşteri sadakati Markalarıyla yakın ve samimi sadakat 

bağlantılarının oluşturulması. Müşterinin 

inançlı bir şekilde lüks bir markaya 

bağlanması 

Tablo 2: Lüksün Kimlik Değerleri 

Kaynak: Freire, 2014: s. 2668 

 Özellikle son dönemlerde, lüksün artık belirli bir zümreye ait 

olması ve anlamlandırılmasının dışında bir noktaya geldiğini 

söylemek mümkün olmaktadır. Zaman ve kültür arasında zamana ve 

mekâna göre görece farklı olduğu söylenebilir. Lüksün sınırlarını 

geçmişte şampanya, havyar, tasarımcı kıyafetleri gibi çerçevede 

tutabiliyorken, gelinen noktada değişime uğradığı ve yeni anlamlar 

yüklendiğini yönünde bir ifade de bulunulabilir (Yeoman, 2011: 47).  

Örnek Lüks Marka 
 Louis Vuitton –statista portalında yer alan 2018 yılı en değerli 

lüks marka sıralamasında yer alan louis vuitton lüks markası 

çalışmanın örnek markası olarak belirlenmiştir (O’Connell, 2018). 

Louis Vuitton  
Söz konusu araştırma dâhilinde çalışmanın uygulandığı lüks 

marka olan Louis Vuitton markasının sahip olduğu hikâye ve bunun 

nasıl bir efsaneye dönüştüğü incelenmektedir. Bu noktada öncelikle 

lüks markanın hikâyesine bakmak gerekmektedir. Bu hikâyenin ne 

olduğu ve resmî web sayfasında nasıl sunulduğu fikrinden yola çıkan 

değerlendirmede, hikâye ilgili görseller ile desteklenerek 

betimlenecektir. Değerlendirmenin gerçekleştirildiği web sayfasında 

lüks markanın hikâyesi, ‘herşey nasıl başladı’ başlığı ile 

anlatılmaktadır. Aşağıda yer alan görsel bu başlık altında yer 

almaktadır (Bkz. Resim 1). Bu hikâyenin anlatıldığı görsellerin 

linkinde yer alan ve görselin üzerinde yazan efsane hikâye (legendary 

history) başlığı görülmektedir.  
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Resim 1: Efsane Tarih  

Kaynak: Louisvuitton, 2020 

Sadece on altı yaşındayken Louis Vuitton, yalnızca kendi 

yaşamını değil oğullarının ve gelecek nesillerin hayatını değiştirecek 

bir karar verdi: o bir ana-usta haline gelirdi. 

Louis Vuitton’un bir gövde üreticisi olarak mirası, şirketin 

kuruluşundan bile önce geldi. 1837'de, 16 yaşındaki bir Louis 

Vuitton'un Paris'e yürüyerek geldi ve Monsieur Maréchal için çıraklık 

yapmaya başladı. O zaman, at arabaları, tekneler ve trenler ana ulaşım 

araçlarıydı ve bagajlar kabaca ele alındı. 

Yolcular, kendi bireysel eşyalarını paketleyip korumak için ustalara 

çağrıda bulundular. Louis Vuitton, hızla Monsieur Maréchal'ın 

Paris'teki atölyesinde değerli bir zanaatkâr oldu. 

Bunlar son derece uzmanlaşmış ticaretinin kökleriydi; Kariyerinin 

başlangıcında, özel tasarım kutularına ve daha sonra müşterilerinin 

isteklerine göre sandıklar için yeteneklerini çağrıştıran bir zanaatkâr 

endüstride başladı. Louis Vuitton, Place Vendome yakınlarındaki 4 

Rue Neuve-des-Capucines'de kendi atölyesini açmadan önce 17 yıl 

kaldı (Louisvuitton, 2020).  

 Aynı sayfada ilk görseli takip eden diğer bir görsel de ise, bu 

hikayaye ve markayı efsane kılan ürünlere ilişkin detaylar 

bulunmaktadır. Valiz ile başlayan bu hikâyenin efsaneye dönüşündeki 
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başat rolü üstlenen ürünlerin farklı görselleri aşağıdaki Resim 2’de yer 

almaktadır.  

 

Resim 2: Valiz Görselleri 

Kaynak: Louisvuitton, 2020 

Bu hikâyeye dâhil olan ve efsaneleşmesinde katkıda bulunan 

diğer unsurlar yer almaktadır. Bunlar hikâyenin yaratıcısı kadar önem 

taşımaktadır denilebilir. Örneğin hikâyenin başladığı ilk yer ve 

devamında bunun nasıl üretime geçtiği ve bu üretimin coğrafyası, 

binaları ve tabi çalışanlar ayrıca dikkat çekmektedir. Bu noktada bu 

detaylar web sayfasında yer alırken ilgili görseller ile 

desteklenmektedir. Dolayısıyla markanın resmî web sayfasında 

hikâyesini sunarken ve kullanıcıları ya da takipçileri ile iletişime 

geçerken şeffaf, aracısız ve lüks markaların doğası gereği hep merak 

edilmeleri noktasında ana kaynak olarak bilgi verdiğini söylemek 

mümkündür.  
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Resim 3: Lüks Marka Evi 

Kaynak: Louisvuitton, 2020 

 Özellikle markanın üretim detaylarını ortaya koyan, 

çalışanlarının, tasarım çalışmalarının yer aldığı görseller ile hikâye 

daha da anlam kazanmaktadır. Aşağıda yer alan, web sayfasında 

bulunan, paylaşımların lüks marka – kullanıcı/takipçi iletişiminde 

önem taşıdığı yadsınamamaktadır.  
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Resim 4: Üretim Atölyesi 

Kaynak: Louisvuitton, 2020 

 Bu efsanenin nasıl yaratıldığı, üretildiğine ilişkin bu görseller ile 

hikâye daha da iyi anlaşılmakta ve pekiştirilmektedir. Bu görseller 

efsane atölye başlığı altında yer almaktadır.  

 

Resim 5: Üretim Atölyesi ve Çalışanları 

Kaynak: Louisvuitton, 2020 
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Bu başlık altında bu hikâyeye katkı koyan bu markanın 

ürünlerinin hikâyeyi sunmasında katkısı olan çalışanların ve 

atölyelerin detaylı ve farklı görselleri bulunmaktadır. Bu görseller ile 

hikâyenin paylaşıldığı görülmektedir.  

 

Resim 6: Üretim/Tasarım Atölyesi ve Çalışanları 

Kaynak: Louisvuitton, 2020 

Aynı başlık altında diğer paylaşılan görsellerde bu hikâyeyi 

destekler durumdadır. Paylaşılan görsellerde özellikle üretim 

detaylarına da yer verilmektedir. Lüks markaların hep arzulanan, 

hayal edilen ve hemen her detayının merak edildiği düşünüldüğünde 

bu yönde paylaşımların lüks marka iletişiminde ayrı bir yeri olduğunu 

söylemek mümkündür.  
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Resim 7: Üretim Detayları 

Kaynak: Louisvuitton, 2020 
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Resim 8: Lüks Markanın Bayan Çalışanları 

Kaynak: Louisvuitton, 2020 

Üretim atöylerinde yer alan üretim detayları ve tabiki 

çalışanlarına ilişkin paylaşımlarda bayan çalışanlara da yer verildiği 

söylenebilir. Resim 8’de o dönemin söz konusu lüks marka için 

çalışan ve hikayesine belki de katkı koyan bir diğer önemli unsuru 

olan bayan çalışanlarında atölyede ki durumlarına yönelik paylaşım 

görülmektedir.  

Bunlara ek olarak, Louis Vuitton'un ilk başarısı, operasyonlarını 

genişletmek zorunda olduğu anlamına geliyordu. Bu, Asnières'teki 

atölyesinin 1859 açılışına götürdü. Paris merkezinin hemen 

kuzeydoğusunda, atölye 20 çalışanla başladı. 1900 yılında, yaklaşık 

100 kişi vardı ve 1914'te 225 idi.  
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Resim 9: Lüks Markanın Günümüz Atölye/Aile Evi  

Kaynak: Louisvuitton, 2020 

Orijinal atölye, Vuitton ailesinin ikametgâhı da dâhil olmak üzere 

onlarca yıl boyunca genişletildi, ancak bugün hala ürünlerin üretildiği 

yer. Aile evi korunmuş ve özel bir müzenin parçası iken, Asnières 

atölyesinde çalışan 170 esnaf, dünyanın dört bir yanındaki müşteriler 

için deri ürünleri ve özel siparişler tasarlayıp üretiyor. Bu atölyeye 

ilişkin görsel ve hikayedeki yerine ilişkin paylaşım Resim 9’da yer 

almaktadır.  

Bu hikâyede markayı farklılaştıran ve tek/ender kılan bir takım 

tasarım ve üretim detayları dikkat çekmektedir. Farklı isimler ile 

oluşturulan başlıkları web sayfasında görmek ve değerlendirmek 

mümkündür. Örneğin valizler için özel olarak tasarlanan kilitlerin bu 

hikâyeye katkılarını detaylandıracak olursak, ilk sırada karşımıza 

belirli bir kilit (an unpickable lock) anlamına gelen başlık karşımıza 

çıkmaktadır (Bkz. Resim 10). Bu tasarımda, 1886'da Georges Vuitton, 

bagaj kilitlerini seyahat sandıklarını gerçek hazine sandıkları haline 

getiren ustaca bir kapanış sistemi ile değiştirdi. Öte yandan diğer bir 

kilit çeşidi ve lüks markayı efsane olma yoluna taşıyan tasarım detayı 

dikkat çekmektedir. Tumbler Kilidi ismini taşıyan bu tasarım 

diğerlerinden farklı bir kilit uygulaması olarak bu hikâyede yerini 

almaktadır. Bunun hikâyesine bakarsak, 1900'lü yıllarda gezginler, 

tüm ihtiyaçlarını, ne yazık ki sık sık hırsızları cezbeden gardrop ve 
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düz sandıklar içinde taşıdılar. Ana gövde üreticisi Louis Vuitton, 

müşterilerinin eşyalarını seyahat parçaları içinde korumalarına 

yardımcı olmayı amaçladı. 1886'da baba ve oğul Georges, iki bahar 

tokasıyla tek bir kilit sistemi benimsedi. Birkaç yıl süren gelişimden 

sonra, George bu devrimci sistemi patentledi ve çok etkili oldu, büyük 

Amerikan kaçış sanatçısı Harry Houdini'ye bir kamu gazetesinde 

Vuitton kutusundan kaçması ve kilitlenmesi için meydan okudu. 

Houdini bu işe meydan okumadı, ancak kilidin etkinliği tartışılmaz. 

Bugün hala kullanılıyor.  

 

 
Resim 10: Lüks Markanın Kilit Uygulaması  

Kaynak: Louisvuitton, 2020 

Louis Vuitton sahip olduğu hikâyesi ile yaratılmış olan efsaneye 

ilişkin 100. Yıldönüm başlığında bir tasarım detayı paylaşmaktadır. 

Bununla ilgili marka, altı tasarımcıdan bir yüzyıl önce yaratılan ikonik 

tuvali kutlamak için orijinal parçalar yaratmasını istedi: Monogram. 

1996'da Monogram kanvasının 100. yıldönümünü kutlamak için, 

Louis Vuitton seçkin tasarımcıları eşsiz bagaj parçaları yaratmaya 

davet etti. Sonuçta ortaya çıkan koleksiyon, dünyanın büyük 

başkentlerinde sergilenerek, markanın dünyadaki moda severlere 

yenilik ve iş birliği ruhu getirdi. Bu tasarım detayları aşağıda yer alan 

görselde görülmektedir (Bkz. Resim 11). 
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Resim 11: Lüks Markanın Yıldönümü Tasarım Örneği 

Kaynak: Louisvuitton, 2020 

 Değerlendirmenin Sonucu 

Çalışma dâhilinde Louis Vuitton markasının resmî web sayfasına 

yönelik gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda markanın var oluş 

hikâyesi, yaratıcılarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler 

tarihsel süreçte detaylandırılmaktadır. Bu hikâye ile ilişkilendirilebilen 

ve efsaneye temel oluşturan farklı tasarım detaylarıda sunulmaktadır. 

Bu tasarımlar lüks markayı farklı kılmaktadır. Bunlara ek olarak resmî 

web sayfasına yönelik gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda elde 

edilen bulgular aşağıda sıralanan maddelerde yer almaktadır.  

 Söz konusu çalışmanın ana fikri olan lüks marka 

hikayeleri ve efsane olmalarına ilişkin paylaşımların 

yapıldığını söylemek mümkündür. Bu noktada yukarıda 

da belirtildiği gibi bu hikâyeyi tanımlarken yer alan 

görselde efsanevi tarih (legendary history) ifadesinin bu 

durumu desteklediği söylenebilir. 
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 Çalışma kapsamında, lüks markanın ilgili konuda tarihsel 

detyalara yer vediği ve bunları internet tabanlı ortamda 

sunduğu dikkat çeken bir diğer noktadır. Bu yolla kurum 

kültürü öğesi olarak hikâye ile devam eden efsanenin 

lüks markanın iletişim sürecinde mihenk taşı olduğu 

görülmektedir. 

 Bir diğer ulaşılan bulguda ise hikâyenin yaratıcısı kadar 

devamlılığında da önemli bir nokta kabul edilebilen 

çalışanları dikkat çekmektedir. Lüks markanın 

çalışanlarına yer verdiği ve hikâyeye ait olduklarını 

sunması da önemli bir detay olarak yerini almaktadır.  

 Özellikle lüks marka hikâyelerinde ve markanın efsaneye 

olarak anılmasında yer alan tasarımcılar, atölyeler ve 

moda evleri/aile evleri yadsınamamaktadır. Bu 

doğrultuda, söz konusu lüks markanın çalışanları ve 

atölyesi/üretim yerine ilişkin paylaşımlarına bakıldığında, 

bu hikâyeyi okumak ve anlamada ayrı bir yeri olduğu 

fark edilmektedir. 

 Kurum kültürü kapsamında, markanın tarihçesi, sahip 

olduğu değerler, marka hikâyesi ve çalışanlarına, 

kurumun kültürel değerlerine yönelik içeriklerin 

paylaşıldığını ve bu değerlerin sunulduğunu söylemek 

mümkündür.  

Genel olarak gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda elde 

edilen bulgular doğrultusunda, söz konusu lüks markanın lükse ait 

niteliklerinden ve kurum kültürü unsuru olan köklü bir tarih ve 

hikâyeye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Sahip olduğu bu 

değerlerinde özellikle internet tabanlı uygulamalardan olan resmî web 

sayfasında sunulması ve paylaşıması da ayrıca önemli bir detay olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun özellikle lüks marka iletişiminde 

hedef kitle/takipçilerine yönelik kurum kültürünü anlatma, paylaşma 

noktasında önem taşıyan bir durum olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu yolla, kurum kültürü unsurlarının iç ve dış paydaşlar tarafından da 

ulaşılabilmesi, katkı konabilmesi ve içselleştirilebilmesi söz 

konusudur denilebilir.   

 

Sonuç  

Markaların bir varoluş hikâyesine sahip olduğu ve bu hikâyenin 

de uzun yılar boyunca markalara eşlik ettiğini söylemek mümkündür. 

Ulaşılamayan ve hep hayal edilen, arzulanan sahip olunduğunda belki 
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de yaşam şekline dönüşen lüks markalarında hikâyeleri 

bulunmaktadır. Lüks markaların tarihsel bir miras olarak kabul edilen 

hikâyelerinin olması, uzun bir geçmişe sahip olmaları, arzulanan ve 

çoğu zaman erişilemeyen, tek/ender ve eşsiz olma gibi nitelikleri 

barındırdığı söylenebilir. Sahip olunan bu niteliklerin, lüks markaların, 

kurum kültürü unsuru olarak, hikâyelerinin önemli birer parçası ve 

efsane olma yolunda ilerlerken yol arkadaşları olduğu söylenebilir. Bu 

durumun lüks marka iletişiminde de önemli bir yer tuttuğu 

görülmektedir. Bu hikâyelerin sunumuda ayrı bir önemli detay olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde bu iletişim sürecine dâhil olan 

internet tabanlı uygulamalar giderek dikkat çekmektedir. Bu 

çalışmanında gerçekleştirildiği internet tabanlı uygulamalardan olan 

resmi web sayfalarının lüks marka iletişimindeki yeri 

yadsınamamaktadır.  

Söz konusu çalışma kapsamında Louis Vuitton markasının resmi 

web sayfasında kendisine ait olan hikâyeyi sunduğu, tarihsel süreçte 

detaylandırdığı ve ilgili zamanlara ilişkin fotoğraf paylaşımlarının 

yapıldığı görülmektedir. Hikâyenin anlatıldığı bölümde yer alan 

başlığın efsane tarih (legendary history) olması dikkat çeken önemli 

bir noktadır. Bu hikâyenin kahramlarından olan çalışanlarına ve 

üretim merkezine ait bilgilerin ve görsellerin yer aldığını söylemek 

mümkündür. Kurum kültürü kapsamında, markanın tarihçesi, sahip 

olduğu değerler, marka hikâyesi ve çalışanlarına, kurumun kültürel 

değerlerinde yönelik içeriklerin paylaşıldığını ve bu değerlerin 

sunulduğunu söylemek mümkündür. Kurum kültürü kurumların var 

olmaları ve sürdürülebilirliklerinde başat rol üstlenen unsurlardandır 

denilebilir. Dolayısıyla kurum kültürünün yaratılması ve özellikle 

devam ettirilmesinde iletişim araçları da ayrı bir önem taşımaktadır. 

Çalışmada da değerlendirmeye tabi tutulan lüks markanın resmî web 

sayfasında kurumun kültürüne ait olan unsurların yer aldığı ve 

bunlarında yönetildiği söylenebilir.  
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IRAK HİKÂYECİLİĞİ VE ZU’N-NÛN EYYÛB 

İsmail Ekinci 

Giriş 

Edebi türlerden yalın ve sade bir tür olan hikâye, kolayca anlaşılır bir 

dil ve üslupla yazılması, kısa oluşu, yaşanmış ve hemen hemen herkes 

tarafından bilinen olayları veya yaşanması muhtemel olayları dillere 

pelesenk olacak bir şekilde konu edinmesi gibi özelliklerinden dolayı, 

toplum içerisinde tarih boyunca ortaya çıktığı ilk günden günümüze kadar 

varlığını korumuş ve en yaygın bir edebi tür olmuştur. Hatta o kadar yaygın 

bir tür haline gelmiştir ki, yazılı edebiyattan çok sözlü edebiyat türü olarak 

günümüze kadar gelmiştir. Her dönemde farklı coğrafyalarda hikâyeciler 

hikâyeleriyle ün yapmış ve her bölgeye özgü hikâye üslupları oluşmuştur. 

“Iraklı Hikâyeciliği ve Zu’n-Nûn Eyyûb” başlıklı bu çalışmada ilk 

olarak hikâye ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hikâyenin özelliklerine 

değinilmiş ve geçmişten günümüze hikâyenin serüveni ele alınmış, daha 

sonra Irak hikâyeciliği ele alınmıştır. Hikâye ve Irak hikâyeciliği hakkında 

verilen bilgilerden sonra, Irak hikâyeciliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için 

Irak’ta hikâyeleriyle tanınmış bir yazar olan Zu’n-Nûn Eyyûb’un hayatı ve 

eserleri ele alınmıştır. Zu’n-Nûn Eyyûb’un “Darağacı” isimli hikâyesinin 

özeti verilmiş, öykünün ve kahramanların incelemesi yapılmıştır. 

Çalışmanın amacı, Irak hikâyeciliği hakkında bilgiler vermek, Zu’n-

Nûn Eyyûb’un Irak hikâyeciliğindeki konumunu “Darağacı” isimli 

öyküsünün çerçevesinde ortaya koymaktır. Araştırmanın temel sorusu Irak 

hikâyeciliğinin Arap dili, edebiyatı ve belagatındaki durumu ve ele alınan 

öyküsüyle Zu’n-Nûn Eyyûb’un edebi kişiliğidir. Çalışmada hikâye, Arap 

hikâyeciliği ve Zu’n-Nûn Eyyûb’un hayatı hakkında bilgi verilirken 

konuyla alakalı kaynak araştırması yapılmış, literatür taraması yöntemi 

temel yöntem olarak kullanılmıştır. Hikâyenin çevirisi yapılırken edebi 

çeviri ve dil bilgisi çeviri yöntemi kullanılmıştır. Gramer yapılarının 

kısıtlamaları çerçevesinde orijinal metnin en net bağlamsal anlamı 

verilmeye çalışılmıştır. Metin içerisindeki kültürel kelimeler aktarılırken 

gramer ve sözdizimsel açıdan metne sadık kalınmıştır. Hikâye anlamsal 

çeviri yöntemiyle özetlenmiştir. 

1. Arap Hikâyeciliği 

Hikâye veya öykü Türk edebiyatında çoğunlukla birbirinin yerine 

kullanılmıştır. Bu kelimeleri Arapçada kıssa, kıssa kasîra ve uksûsa 

terimleri karşılamaktadır. Kıssa ( ة ِصِ ق ِ صِ صِ ق ِ -  ) söz, haber, hikâye, hurafe 

anlamında kullanılan bir kelimedir.(Abdu’n-Nur, 1984, s. 212; el-Halil b. 
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Ahmed, 2003, s. 395) Hikâye, nakletmek, anlatmak, taklit etmek, 

aktarmak, tekrar etmek, benzemek, en güzel şekilde açıklamak gibi 

anlamlarda kullanılmaktadır. Arapçadaki taklit etmek anlamının karşılığı 

olan öykünmek, öykü kelimesinin Türkçede türetildiği kelimedir.(Abdu’n-

Nur, 1984, s. 212; el-Kefevî, 1998, s. 734; Yazıcı, 1998, ss. 479–485) 

Edebi bir terim olarak romanesk diye de adlandırılan hikâye, insanların 

hayatını ve ihtiraslarını tasvir eden yazı türü olarak tanımlanmıştır. Bunlar 

gerçek olayları yansıttığı gibi kurgusal da olabilirler. Yâni muharrir isterse 

tarihî ve sosyal bir hâdiseyi konu olarak ele alır, dilerse kendisi bir olay 

tasavvur ve tasvir eder. Bazen yazar yazdığının hakikat gibi görünmesini 

isteyebilir. Bu yazıların uzunlarına roman, kısalarına nouvelle denilir. 

Roman dilimize aynen girmiş, nouvelle ise küçük hikâye diye tercüme 

edilmiştir.(Abdu’n-Nur, 1984, s. 212; Tahiru’l-Mevlevi, 1994, s. 124) 

Hikâye az sayıda karaktere sahip oluşu, kısa metinde yoğun bir anlam 

ve ilgi içermesi, olayın geçtiği zaman ve mekânın belirli ve dar bir 

çerçevede çizilmesi, hikâye kahramanlarının tip ve karakter olarak herkes 

tarafından bilinen belli tiplerden seçilmiş olması ve sınırlı sayıda kişiyle 

yetinilmesi yönlerinden romandan ayrılmaktadır. Olayın serüveni 

bakımından ise romanla benzer özellik göstermektedir. Romandan hacim 

bakımından daha az olan masala göre hikâyenin daha kısa oluşu da 

hikâyeyi masaldan ayıran özelliktir. Hikâyeler temelde olay ve durum 

hikâyeleri olmak üzere iki alt türe ayrılmaktadır. Olay hikâyelerinde serim, 

düğüm ve çözüm bölümleri bulunmaktadır. Hikâyenin geçtiği mekân, 

zaman ve karakterler bellidir. Hikâyenin başından sonuna belli bir olay 

anlatılmaktadır. Durum hikâyelerinde ise sadece belirli bir zamanın belli 

bir kesiti ele alınmaktadır ve serim, düğüm, çözüm bölümleri yer almaz. 

Olay hikâyeleri daha akıcı olmaları sebebiyle daha çok okurun ilgisini 

çekmekte ve durum hikâyelerine göre hikâye yazarları tarafından daha çok 

tercih edilmektedir.(Tahiru’l-Mevlevi, 1994, s. 124; Yazıcı, 1998, ss. 479–

485) 

Hikâyede temelde dört öge vardır. Bunlar olay, olayın geçtiği çevre, 

olayın geçtiği zaman ve olayın kahramanları. Olay, hikâye kahramanı veya 

kahramanlarının yaşadıkları durumdur. Hikâyede esas unsur veya durum 

olaydır. Hikâyede yer veya çevre sınırlıdır. Olayın geçtiği yer çoğunlukla 

ayrıntılı bir şekilde verilmez, kısaca tasvir edilir. Olayın geçmiş zaman 

kipinde anlatıldığı hikâyede zaman, kısa bir zaman aralığında geçer ve 

işlenen konu, yazarın veya kahramanın anlatımıyla sunulur. Kişi, yani 

olayın kahramanı hikâyede oldukça az sayıda kişidir. Bu kişiler bir 

tip/karakter hikâyede yer alır ve genellikle detaylı olarak tanıtılmaz. 

Hikâyedeki karakterler çalışkanlık, tembellik, cesurluk, korkaklık, titizlik 

gibi olayla ilgili sadece tek bir yönüyle anlatılır. Belli bir olay içinde ortaya 

çıkarılan bu tiplerin, çoğu zaman sadece belli özellikleri olay içerisinde 
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yansıtılırken diğer özelliklerine asla değinilmez.(Kabaklı, 1965, ss. 547–

551; “Edebiyat Öğretmeni”, t.y.) 

Yapısallık ve kaynaksallık yönünden hikâyenin tarihi seyrine bakılacak 

olursa, çok eski zamanlara kadar uzandığı görülecektir. Batı ve doğu 

uygarlıklarında hikâyenin aynı doğrultuda bir ilerleme süreci göstermesi, 

oldukça dikkat çekici bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Temelde 

Helenistik dönem Yunan destanlarının, ardından Tevrat ve İncil 

içerisindeki hikâyelerin Batı hikâyeciliğine temel bir kaynak oluşu, 

aralarındaki benzeşimden anlaşılmaktadır. Doğu hikâyeciliğinin 

kaynağında ise, Hint ve Cahiliye devri Arap hikâyelerinin ve İslam ile 

birlikte Kur’an-ı Kerim içerisindeki kıssaların yeri oldukça 

büyüktür.(Mekki, 1999, ss. 7-8; Yazıcı, 1998, ss. 479–485) 

Hikâye Arap edebiyatında, farklı dönemlerde kıssa, hikâye, uhdûse, 

nâdire, hurâfe, ustûre, mesel, emsâl, semer, haber, ahbâr gibi farklı 

adlandırmalarla çok eski devirlere kadar uzanan, kısmen farklılık gösteren 

edebi bir tür olarak yer almaktadır. Doğu edebiyatlarında olduğu gibi 

Araplarda da birer hikâye özeti olarak halkın hayat görüşünü ve yaşam 

tarzını ortaya koyan atasözleri, Arap dilinin ilk edebî ürünlerinden kabul 

edilmektedir. Hatta atasözleri ile hikâyeler birbirleriyle bağlantılı gibi 

kabul edilmiş ve ilk hikâyelerin atasözlerinden esinlenilerek çıkmış 

olabileceği savı öne atılmıştır.(Mekki, 1999, ss. 7-8; Yazıcı, 1998, ss. 479–

485) 

Arap edebiyatında hikâyenin tarihi çok eski zamanlara kadar 

götürülmektedir. Eski Arapların hikâyeleri içerisinde en meşhur olanı 

Cahiliye döneminin ünlü şairi Antera İbn Şeddâd’a ait olan Antera 

Hikâyeleridir. Bu hikâyelerde tema olarak Arapların Cahiliye 

dönemlerindeki örf, adet, ahlak, gelenek, savaş ve kahramanlıklar 

işlenmiştir.(Goldziher, 2012, s. 139) Arap edebiyatında kısa hikâye ilk 

önce Bin Hikâye, ardından Bin Gece ve en sonunda da Binbir Gece 

Masalları olarak adlandırılan esere kadar uzansa da, bu tür temelde modern 

anlamda on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında gelişme göstermiştir ve 

yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir olgunluğa erişmiştir.(Hafız, 2003, 

ss. 1-25; Mekki, 1999, ss. 53-54) İslam ile beraber hikâyelerde birtakım 

değişimler meydana gelmiştir. Halk arasında Kur’an kıssaları, dini bir 

boyut barındırdığı için olsa gerek, daha çok revaç görmüştür. Kur’an’da 

geçen bu kıssalar dini anlamlarından ve verdiği dini mesajlarından dolayı, 

insanlar arasında oldukça çok ilgi görmüş, verdiği ahlâkî, tarihsel dersler 

ve anlatım üsluplarıyla birçok edebiyatçıya ilham kaynağı olmuştur. Bu 

çerçevede Arap hikâyeciliği üç döneme ayrılarak ele alınmıştır. 

1. 1.  Cahiliye Dönemi Arap Hikâyeciliği 

Cahiliye döneminde Arap halk edebiyatının çoğunluğunu, ekseriyetle 

komşu milletlerin mitolojik hikâyelerinden kaynaklanan cinlerle ve 
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devlerle ilgili hikâyeler, yıldız, gezegen hikâyeleri, atasözleri kaynaklı 

hikâyeler veya hayvanlarla ilgili hikâyeler meydana getirmektedir.(Mekki, 

1999, s. 20) Cahiliye döneminde hikâye, el-kısasu’l-usturiyye (efsanevi, 

mitolojik hikâye), el-kısasu’l-hurâfî (hurafi, uydurma hikâye), el-kıssatu’l-

mudmire (mesel) ve el-kısasu’l-vakıʻî (yaşanmış hikâye)(es-Safedî, 2011, 

ss. 28-37) olmak üzere dört türde karşımıza çıkmaktadır. Bu türlerden el-

kısasu’l-vakıʻî (yaşanmış hikâye) türünde olan, temelde Arap 

hikâyeciliğinin temel özelliklerini tam anlamıyla taşıyan nispeten gerçekçi 

hikâyelerin Eyyâmu’l-ʻArab’la başladığı kabul edilmektedir. Çoğunluğu 

Cahiliye döneminde görülen olaylar olmak üzere, bazıları İslâmî döneme 

kadar ulaşan ve Arap kabileleri arasında meydana gelen olayları içeren 

Eyyâmu’l-ʻArab’ın II/VIII. yy itibarıyla sözlü kültürden yazıya geçirildiği 

bilinmektedir. Ebu’l-Fadl Bedîuzzamân Ahmed b. el-Hüseyn b. Yahyâ el-

Hemedânî (ö. 398/1008), Arapların Hz. Süleyman ile Belkıs ve tahtı 

efsanesini, cin hikâyelerini, Roma, Yunan ve Hint hikâyelerini bildiklerini 

ortaya koyarak, bazı şarkiyatçıların Arapların hikâye türüne ilgi 

göstermedikleri ve Yunancadan sadece matematik, tıp ve felsefe kitaplarını 

çevirdikleri yönündeki iddialarını çürütmüşlerdir. Cahiliye dönemindeki 

Muʿallakât-ı Sebʻa’da yer alan aşk, kadın ve kahramanlık hikâyeleri, 

hayvan hikayeleri ile Kusay b. Kilâb’ın maceraları da hikâye özelliği 

taşımasıyla, bunun en net delili olmaktadır. Diğer taraftan Cahiliye 

dönemine ait olan ve daha sonra yazıya aktarılan “Kıssatu Bekir ve Tağlib, 

Kıssatu’l-Burâk, Kıssatu Benî Hilâl, Kıssatu Zennûbiyye, Zâtu’l-Himme, 

Sîretu Antere, Sîretu Seyf b. Zûyezen, Sîretu’z-Zîr Sâlim, Sîretu’s-Sultân 

ez-Zâhir Baybars” gibi hikâyeler, hem hikâye hem de roman türünün 

gelişmesine nispeten de olsa katkısı olmuştur. Buna ek olarak Cahiliye 

devrinde kıssa anlatıcıları tarafından anlatılan ahbâr ve kıssalar, dönemin 

bazı yaşanmış hayat sahnelerini aksettirmekte önemlidir.(es-Safedî, 2011, 

ss. 17-38; Mekki, 1999, ss. 20-31; Yazıcı, 1998, ss. 493-501) Zikredilen 

Cahiliye dönemi hikâyelerine ek olarak Hz. Havvâ’nın yasak meyveyi 

yemesi ve Hz. Âdem’in de eşiyle aynı akıbete razı olmak, ondan 

ayrılmamak uğruna yasak meyveyi yiyerek cennetten kovulup dünyaya 

gönderilmesi hikâyesini efsanevi, mitolojik bir şekilde anlatan Düşüş 

Hikâyesi de Cahiliye Arapları arasında dilden dile aktarılan hikâyelerden 

olmuştur. İslam’ın gelişi ile bu hikâyenin Kur’an-ı Kerim’de anlatılması, 

hikâyenin aslını ortaya koymuş ve artık bu hikâye dini bir hikâye kimliği 

kazanmıştır.(Mekki, 1999, ss. 32-36) 

1. 2. İslâmî Dönem Arap Hikâyeciliği 

İslâmi dönemde hikâye temelde el-kısasu’d-dinî (dini hikâye), el-

kısasu’t-târîhî el-usturiyye (tarihi efsanevi, mitolojik hikâye) ve el-

kısasu’l-vakıʻî (yaşanmış hikâye) olmak üzere üç ana türe ayrılmıştır. İlk 

tür olan el-kısasu’d-dinî (dini hikâye) ise el-kısasu’l-Kur’ânî (Kur’ânî 

hikâye), el-kısasu’d-dinî el-usturiyye (el-israîliyyât-dini mitolojik hikâye) 
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ve sîretu’n-Nebev’i (Peygamberin hayatı) olmak üzere üç alt türe 

ayrılmıştır.(es-Safedî, 2011, ss. 38-50) Neredeyse tamamı uzunca bir süre 

zarfında sözlü olarak intikal eden ve İslami dönemde Hicri II. yy.da yazıya 

geçirilen hikâyelerin bir kısmı, örnek kıssalar şeklinde Kur’an-ı Kerîm’de 

zikredilmiştir. Hatta müstakil olarak el-Kasas (Kıssalar) süresi kıssalara 

tahsis edilmiş ve bazı peygamberlerin kavimleriyle olan ilişkileri hem bu 

surede hem de yoğunlukla Enbiya Suresi olmak üzere, diğer surelerde de 

yer almıştır. Kur’an’da anlatılan hikâyeler insanlar nezdinde büyük ilgi 

görmüş, verdikleri ahlâkî ve tarihî derslerle kullanılan anlatım üslûpları 

birçok edebiyatçıya rehber ve esin kaynağı olmuştur.(es-Safedî, 2011, ss. 

38-50; Mekki, 1999, ss. 26-39; Yazıcı, 1998, ss. 493-501) 

Emevîler döneminde Arap edebiyatı dışındaki yabancı edebi kültürlerle 

başlayan kültürel temas neticesinde hikâyeye ait izler taşıyan bazı eserler, 

Arap edebiyatına girmeye ve Arap edebiyatını ciddi bir şekilde etkilemeye 

başlamıştır. Farsça’dan çeviri yoluyla Arap edebiyatına girmiş olan 

Hindistan kökenli Kelîle ve Dimne birçok hikâyecinin dikkatini çekmiştir. 

Felsefî konular ihtiva eden ve bazıları manzum olan es-Sâdih ve’l-Bâğim 

(İbnu’l-Hebbâriyye, ö. 509/1115), Fâkihetu’l-Hulefâ’ (İbn Arabşâh, ö. 

854/1450), el-İnsân ve’l-Hayevân (İhvânı Safâ), Sulvânu’l-Mutâʻ fî 

ʻUdvâni’l-Etbâʻ (İbn Zafer, ö. 565/1170) ve Hikâyeti Ebi’l-Kâsım el-

Bağdâdî gibi eserler kaleme alınmıştır. Diğer taraftan Hicri III. (M. IX) 

yüzyılda Arap edebiyatına yine Farsça Hezâr Efsane’nin çevirisi yoluyla 

giren Elf Leyle ve Leyle (Binbir Gece), hikâye türüne geçişte bir köprü 

olarak addedilen eserlerdendir.(es-Safedî, 2011, ss. 81-110; Mekki, 1999, 

ss. 53-55; Yazıcı, 1998, ss. 493-501) 

Câhız’ın (ö. 255/869) Kitâbu’l-Buhalâ’ isimli eseri, İbn Battûta’nın (ö. 

770/1368-69) Seyahatnamesinde yer alan hikâyeler, Nevâdiru Eşʻab, 

Nevâdiru Cuhâ gibi halk hikâyeleri, Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî’nin (ö. 

597/1201) Ahbâru’l-Hamka ve’l-Muğaffelîn adlı eseri ile Kitâbu’l-Ezkiyâ 

isimli eseri, İbn Sînâ (ö. 428/1037), İbn Tufeyl (ö. 581/1185) ve İbn 

Rüşd’ün (ö. 595/1198) felsefî hikâyeleriyle Ebu’l-ʻAlâ el-Maarrî’nin (ö. 

449/1057) sembolik hikâyesi Risâletu’l-Ğufrân, Arap edebiyatında hikâye 

türünün ilk dönem örnekleri olarak kabul edilmektedir. (es-Safedî, 2011, s. 

154; Yazıcı, 1998, ss. 493-501) 

Toplumsal problemlerin edebî bir üslupla dile getirildiği ve Makâme 

olarak bilinen küçük hitabeler de yine kısa hikâye özelliği taşıyan 

eserlerdir. Makâme yazarları arasında el-Hemedânî (ö. 398/1008), el-

Harîrî (ö. 516/1122), İbn Nâkiyâ (ö. 485/1092), Zemahşerî (ö. 538/1144) 

ve Ebu’t-Tâhir el-Eşterkûnî (ö. 538/1143) gibi edebiyatçı şahsiyetler 

bulunmaktadır. Arap hikâyeciliğinin ilk ortaya çıkış numuneleri olarak 

görülen bu makâmeler, Arap edebiyat dünyasında eski klasik edebî 

eserlerin benzerlerinin yeniden ortaya konulmasıyla başlayan ve bir 

kalkınma hamlesi olarak görülen XIX. yüzyılda, özellikle sosyal olayların 
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eleştirisinde kullanılan bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır.(es-Safedî, 

2011, ss. 139-148; Mekki, 1999, s. 56; Yazıcı, 1998, ss. 493-501) 

 

1. 3. Modern Dönem Arap Hikâyeciliği 

Napolyon’un Mısır’ı işgali (1798) ve Fransızların bazı Arap 

topraklarını işgaliyle (XIX. yy) Batı ile Arap dünyası arasında ilişkiler ve 

etkileşimler yoğunlaşmış ve edebî yönden de yeni bir etkileşim başlamıştır. 

Arap hikâyeciliği bu dönemde klasik destansal formdan koparak, Batı 

menşeli modern küçük hikâyeye doğru bir evrim yaşamıştır. Arap 

topraklarında yeni okulların açılması, bu okullardan öğrenim için 

Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi, diğer edebi türlerde olduğu gibi 

hikâyenin de Batıdan etkilenmesini hızlandırmıştır.  1822 yılında Mehmet 

Ali Paşa’nın Bulak’ta matbaa kurması ile Arap dünyasında hızla yayılmaya 

başlayan matbaacılık, bu doğrultuda gelişen gazetecilik ve Rifâa et-Tahtâvî 

ile başlayan tercüme faaliyetleri, yeni bir okuryazar neslin yetişmesini 

sağlamış ve yeni edebî türlerin doğup yayılmasını hızlandırmıştır. Bu 

teknolojik gelişmelerin yetiştirdiği yeni nesil, Avrupa’ya ait edebi eserleri 

orijinal metinlerinden okumaya ve onları Arapçaya çevirmeye 

başlamışlardır. Roman ve hikâyelerle başlayan ilk çevirilerin bir kısmı 

orijinal metne sadık kalınmayarak serbest uyarlamalar şeklinde 

yapılıyordu. Bazı mütercimler, Mustafa Lütfi b. Muhammed Lütfi b. 

Muhammed Hasen Lütfi el-Menfelûtî’nin (1876-1924) Mecdûlîn’inde 

olduğu gibi, eserin aslını bozacak düzeyde değişiklikler yapmışlar ve hatta 

yaptıkları çevirileri kendi eseriymiş gibi göstermişlerdir. Bu ilk dönemden 

sonra Halîl b. Abduh b. Yûsuf Mutrân (1869-1949), Cibrân Halîl Cibrân 

(1883-1931), Muhammed Hüseyin Heykel (1888-1956), Tâhâ Hüseyin 

(1889-1973) ve İbrâhîm b. Muhammed b. Abdilkâdir el-Mazinî (1890-

1949) gibi modern hikâyenin Arap edebiyatına geçişinde etkisi olan 

yazarların bulunduğu bir çeviri hareketi dönemi yaşanmıştır. Ayrıca 

Mısır’da Kevkebu’ş-Şark gazetesi, bütün baskılarını tamamen hikâyeye 

ayırarak bu alanla ilgilenenleri cesaretlendirmiştir. (Mekki, 1999, ss. 69-

71; Yazıcı, 1998, ss. 493-501) 

XVIII. Yüzyıl ve sonrası modern kısa hikâye türünü (kıssa kasîra-short 

story) ise ilk kez Amerikalı yazar Edgar Allan Poe’nin (1809-

1849)(Mekki, 1999, ss. 76-80) ortaya koyduğu görülmektedir. Poe’den 

sonra aynı türde ilk eser verenler arasında Nikolay Vosilyeviç Gogol 

(1809-1852),(Mekki, 1999, ss. 71-75) Guy De Maupassant (1850-

1893)(Mekki, 1999, ss. 80-83) ve Anten Çehov (1860-1904) 

bulunmaktadır. Hikâye türünün öncülerinin telif ettiği eserler sonrasında 

hikâye neredeyse tüm dünyada bütün ülkelere yayılmıştır.(Mekki, 1999, 

ss. 71-83; Tasa, 2008, ss. 46-51; Şensoy, 2013, ss. 139-159) 

2. Irak Hikâyeciliği 
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Irak hikâyeciliğinin Ortadoğu Arap hikâyeciliği kapsamında 

değerlendirilmesi mümkündür. I. Dünya Savaşı’na kadar Lübnan’ın 

Beyrut kenti, Ortadoğu’da kültür faaliyetlerinin merkezi sayılıyordu. 

Modern edebi türlere aşina olma ve bu yeni türleri kabul etme yönüyle 

Lübnan, Arap ülkeleri arasında en öndeydi. Lübnan’dan sonra Mısır 

gelmekteydi. Meşhur bir hikâyeci olan Süheyl İdris’in (1925-2008) 

iddiasına göre, Araplarda modern hikâye tarzı ilk olarak Lübnanlı yazarlar 

kanalıyla Mısır’da ve Mehcer Arap edebiyatının cereyan ettiği Amerika’da 

geliştirilmiştir. Selim el-Bustani (ö. 1302/1884) gibi yazarlar sayesinde 

Lübnan’da hikâye, romandan da önce çok erken bir dönemde başlamıştır. 

II.  Dünya Savaşı sonrasında ise daha büyük bir ilerleme 

kaydedilmiştir.(Emin, 1900, ss. 17-29; Yazıcı, 1998, ss. 479–485) 

Irak hikâyeciliğinde öncelikle Mısır ve Lübnan’ın etkileri 

görülmektedir. Daha sonraki dönemlerde ise Batı ve Osmanlı tesirini 

görmek mümkündür. Irak hikâyeciliği temelde iki döneme ayrılmıştır. 

Birinci dönem I. ve II. Dünya Savaşları dönemi, ikinci dönem ise dünya 

savaşları sonrası modern dönem. Hikâye çevirilerinin Irak’a girmesiyle, 

hikâyeciliğin bir nevi edebi çevrelerde ilgi görmesinden dolayı, I. Dünya 

Savaşı öncesine, 1908 yıllarına kadar Irak hikâyeciliğinin dayandırıldığı 

görülmektedir.(Emin, 1900, ss. 17-29) 

Hikâyenin geçmişi Irak’ta 1908’e kadar dayansa da, modern dönem 

hikâyenin ölçütlerine uygun eserler, 1930 dönemi yazarlarının kaleminden 

çıkmıştır. Aralarında, et-Tala’iʻ (b.y. Bağdad, b.t. 1929) adlı eseriyle Türk 

hikâyecisi Ömer Seyfeddin’in etkisinde kalan es-Seyyid b. Ahmed b. 

Muhammed b. Sakr, el-Hasedu’l-Evvel (b.y. Bağdad, b.t. 1930) adlı 

eseriyle Enver Şâul (Emin, 1900, s. 52), Azametun Fâriğâ adlı eseri ile 

Zu’n-Nûn Eyyûb (Emin, 1900, s. 103), Usretu Umm Miha’il ve Ha’irun 

adlı eseri ile Abdülhak Fazıl (Emin, 1900, s. 67), Ahrar ve ʻAbid adlı eseri 

ile Şalûm Derviş (Emin, 1900, s. 144)  gibi yazarlar, hikâyelerinde hastalık,  

cehalet ve fakirlikle mücadele, yabancı baskısından kurtulma gibi temaları 

işlemiştir. Modern Irak hikâyeciliğinin doğuşunda katkısı olan Caʻfer el-

Halîli, (Emin, 1900, s. 123)  ufku açık ve mücadeleci bir yazar olmasına 

rağmen, diğer yazarların takip ettiği alışılmış yapının dışına çıkamamıştır. 

1940’1ı yıllarda hikâye yazımında fazla bir gelişmenin kaydedilmediği 

Irak’ta, 1950’li yıllarda edebi, fikri ve toplumsal açıdan önemli atılımlar 

kaydedilmiştir. Özellikle Ali el-Hâkânî’nin Necefte el-Beyân adlı bir dergi 

çıkararak hikâye yarışmaları düzenlemesinden sonra, daha önceki edebi 

sınırların dışına çıkan Abdulmecid Lütfi, Hems Mubhem(Emin, 1900, s. 

92)  ile Fuad Tekerli,(Emin, 1900, s. 139)  Nezar Selim,(Emin, 1900, s. 

148)  Şakir Hasbak, Hâşidu’r-Rehâ (b.y. Bağdad, b.t. 1954) ile Gaib 

Tu’me,(Emin, 1900, s. 153) Ferman Mucrimûn Tayyibûn ile Mehdi İsa es-

Sakr,(Emin, 1900, s. 179) Abdullah Niyazi,(Emin, 1900, s. 183) Nihâyetu 
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Hubb ve Neşîdu’l-Arz ile Abdülmelik Nuri(Emin, 1900, ss. 128-212) gibi 

isimler hikâye tekniğini geliştirmişlerdir. 

Kültürel açıdan da önemli bir ilerlemenin kaydedildiği bu aşamada adı 

geçen yazarlar iç monolog yöntemiyle toplumsal konulara eğilmişlerdir. 

Bu arada milliyetçi fikirler de hikâyelerde yavaş yavaş kendini göstermeye 

başlamıştır. 1958 itibarıyla siyasi havadan olumsuz etkilenen hikâyede, 

1965’ten itibaren önceki çalışmalardan bağımsız ve düşük tempoda bir 

hareketlenme görülmektedir. Âdil Kâmil, Musa Kirîdî, Yahya Cevâd, 

Hudayr Abdulemir, Bâsim Hammûdî, (Şevâri’z-Zerka, b.y. Bağdad, b.t. 

1976), Münir Abdulemir ve (Hamâmu’s-Saʻade, b.y. Bağdad, b.t. 1964) 

gibi genç hikâye yazarları bu dönemin önemli yazarları olarak 

görülmektedir. Irak hikâyeciliği 1976’dan sonra, bu genç neslin ortaya 

koyduğu psikolojik ve sosyolojik yaklaşımla ve yeni Batılı yöntem ve 

anlatım teknikleriyle üslup ve muhteva bakımından çok ciddi bir ilerleme 

kaydetmiştir. Başta Abdussettâr Nâsır, Gâzi el-Abbâdî, Fuâd Tekerli ve 

Abdurrahman er-Rubeyʻî olmak üzere birçok Iraklı hikâyecinin eseri 

çeşitli dillere tercüme edilmiştir.(Yazıcı, 1998, ss. 479–485) 

3. Iraklı Hikâyeci Zu’n-Nûn Eyyûb 

3. 1. Hayatı 

Zu’n-Nûn Eyyûb çağımız müelliflerinden olup, hakkında detaylı bir 

çalışmanın yapılmadığı, kendi hayatını kendi eliyle yazan, roman ve 

hikâye yazarı Iraklı bir edebiyatçıdır. 1908 yılında Musul’da doğmuştur. 

Babası orta halli bir tüccar, annesi ise Musul’un bilinen ailelerinden bir 

kadındır. Eğitiminin tamamını Irak’ta tamamlayan Zu’n-Nûn Eyyûb, 

klasik yöntemle eğitimine başlamış, ilköğretimi doğduğu ve büyüdüğü 

şehir olan Musul’da başladıktan sonra babasının desteğiyle Musul’da 

İngiliz ihtilali sonrası kurulan özel bir okulda tamamlamış, daha sonra lise 

eğitimini de yine Musul’da Musul lisesinde tamamlamıştır. Daha sonra 

Bağdat’ta Yüksek Öğretmen Okulu’nda sınıf öğretmenliği bölümünü 

okuyarak, 1929 yılında doğal bilimler, matematik ve fen öğretmeni olarak 

buradan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Irak’ın farklı şehirlerinde 

liselerde öğretmenlik ve müdürlük yapmıştır. Edebiyattan uzak bir şekilde 

geçen bu dönemini kendisi Aptalların Komplosu adlı eserinde anlatmıştır. 

Dönemin ünlü şairlerinden Abdulvehhab el-Beyâtî’nin hocalığını da 

yapmış olan Zu’n-Nûn Eyyûb, en son olarak Güzel Sanatlar Enstitüsünün 

dekanlığını yapmıştır.(Kehhale, 1907, s. 707; Abaza ve Malih, 1999, s. 93; 

Emin, 1900, s. 67; “Ahewar”, t.y.; “Algardenia”, t.y.; “Allafblogspotcom”, 

t.y.; “Alnaked-Aliraki”, t.y.; “Katara Novels”, t.y.) 

3. 2. Edebi Kişiliği 

Zu’n-Nûn Eyyûb’un hikâyelere olan ilgisi küçük yaşlarına kadar 

dayanmaktadır. İlkokulda okurken mahallede yaşlı bir adamın yanına sık 
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sık gider ve ondan hikâyeler dinlerdi. Bu durumdan rahatsız olan babası 

onun bu yaşlı adama gitmesini yasaklayınca, o da çareyi bir arkadaşının 

evinde İhanet Öyküleri’ni, Antere’nin hayat hikâyesini, Binbir Gece 

Masallarını, Zeyr Salim’in Haberlerini, Feyruz Şah’ı ve bazı kahramanlık 

biyografilerini okuyarak bulmuştur. Onun hikâyelere olan ilgisini fark 

eden okuldaki bir öğretmeni ona Corci Zeydan’ın tarihle alakalı bir hikâye 

kitabını okuması için vermiş fakat Zu’n-Nûn Eyyûb, Corci Zeydan’ın 

bütün kitaplarını bulup okumuştur. Polisiye ve macera romanlarını da 

okuyan yazar, aşk hikâyelerine de ilgi duymaya başlamış ve ulaşabildiği 

bütün aşk hikâyelerini de okumuştur. Ünlü yazar Dostoyevski’nin Suç ve 

Ceza isimli eserini çok sevmiş ve üç kere okumuştur. Ardından Rus 

edebiyatına ilgisi artmış ve Tolstoy, Tarch, Puşkin gibi kişileri de 

okumuştur. Bu okumalar onun ilerde ünlü bir hikâyeci olmasının yolunu 

açacaktır. Lise eğitiminin sonlarına doğru okulda arkadaşlarıyla bir 

topluluğa katılmış ve bu topluluk sayesinde siyaset, ilim ve edebiyat erbabı 

önemli şahsiyetlerle görüşme fırsatı bulmuş, İngilizcesini de 

geliştirmiştir.(Emin, 1900, ss. 67-68; “Ahewar”, t.y.) 

Hikâye yazmaya 1933 yılında başlayan Zu’n-Nûn Eyyûb, 25 Haziran 

1935’te Yol gazetesinde ilk hikâyesi olan Arkadaşım isimli hikâyesini 

yayımlatmıştır. 1935-1940 yıllarını müteakip Zu’n-Nûn Eyyûb artık 

dönemin ünlü hikâyecisi Mahmud Ahmed Seyyid’den sonra yavaş yavaş 

en ünlü hikâye yazarı olarak bilinmeye başlamıştır ve Modern Çağ, 

Mecmua, Kıvılcım gibi gazete ve dergilerde hikâyeleri yayımlanmaya 

devam etmiştir. Zu’n-Nûn Eyyûb 1953 yılında Bağdat’ta kendi 

yeteneklerini göstermek amacıyla, Kral II. Faysal için düzenlenen taç 

takma töreni sonrasında, daha önce çalışmış olduğu güzel sanatlar 

enstitüsünde bir faaliyet düzenlemek istemiştir. Enstitünün kıdemli 

hocalarından bir grup kurarak, Irak medeniyetini ve tarihini temsil eden 

sanatsal bir gösteriyi, Bağdat’ın bütün sokaklarını gezerek bütün halka 

göstermişler. Bu faaliyetle Zu’n-Nûn Eyyûb artık bütün ülke çapında 

tanınmıştır.(Abaza ve Malih, 1999, s. 93; “Ahewar”, t.y.; “Katara Novels”, 

t.y.) 

Zu’n-Nûn Eyyûb’un edebi üslubu gayet açık ve nettir, fakat zıtlıkları da 

içeren bir üsluba sahiptir. Tenkitlerini sert bir dille yapar, eleştirileriyle 

insanları yaralardı. Hem sosyal hem de siyasal alanda sert tenkitler yazar, 

bu tenkitleri sebebiyle de çoğu zaman başı derde girerdi. Örneğin Burcu 

Bâbil isimli yazı dizisinde Irak bakanlarının ve müdürlerin siyasetini öyle 

sert bir şekilde eleştirmiştir ki, bu tavrı bulunduğu yerden ilçelere sürgün 

edilmesine sebep olmuştur. Bu durumu kaldıramayınca da görevinden 

istifa etmiştir. Artık devlet kurumlarında çalışmayı bırakmış ve kendi 

yazdığı dergi ve hikâyeleriyle geçimini sağlamaya başlamıştır. Hikâye ve 

dergilerinden para kazanabilmek için birçok hocayı ziyaret etmiş, bir 

tanıdığının tavsiyesi üzerine bir arazi satın alarak ziraatla uğraşmış fakat 
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iflas etmiştir. Bu buhranlardan sonra 1941-1942 yıllarında siyasete girmiş 

ve bazı siyasi partilerde çoğu zaman bir önder olarak aktif rol almış, bazen 

de sadece bir üye olarak faaliyet göstermiştir.(Emin, 1900, ss. 89-91; 

Hamûdî, 1980, ss. 97-101; “Alnaked-Aliraki”, t.y.) 

Hürriyete çok düşkün olan Zu’n-Nûn Eyyûb bütün sınırlandırmalardan 

rahatsız olmuştur. Özellikle kadının özgürlüğünü şiddetle savunmuştur. 

1947 yılında hükümeti sert eleştirileri ve hükümete saldırıları sebebiyle 

hapse girmiştir. Seçimlerin yenilenmesi neticesinde kısa sürede hapisten 

çıkmıştır. Seçimlere katılmak ve parlamenter olmak istemiştir fakat bunun 

için lazım olan otuz dinarı bile çok zor bulmuş, seçim sonucunda da 

parlamenter olacak düzeyde oy alamayınca büyük bir yenilgi hissetmiş ve 

hayal kırıklığı yaşamıştır.(Emin, 1900, ss. 68-69; Hamûdî, 1980, ss. 97-

101; “Ahewar”, t.y.) 

Yazılarında açık sözlü oluşu, kendi özel hayatını bile açıkça yazıyor 

olması, kadınlarla yaşadığı aşk hayatından bahsedişi, onun çokça 

kınanmasına sebep olmuş, bu kınamalara dayanamayarak kısa süreliğine 

de olsa Avusturya’ya gitmiş ve daha sonra tekrar Irak’a geri dönmüştür. 

Ömrünün sonlarına doğru yeniden Viyana’ya gitmiş ve 1988 yılında orada 

vefat etmiştir. Cenazesi ise Bağdat’a getirilerek burada 

defnedilmiştir.(Emin, 1900, ss. 68-70; Hamûdî, 1980, ss. 97-101; “Katara 

Novels”, t.y.) 

Zu’n-Nûn Eyyûb kaleme aldığı yazılar ile insanların hayranlığını 

üzerine çekmeyi başarmıştır. Eserlerinin baskısı yayımlandıktan kısa bir 

süre sonra tükenmiştir. Dönemin kültür bakanı yazarın bir kitabını satın 

almak istemiş, bulamayınca da bakan bir dergide Zu’n-Nûn Eyyûb’u öven 

bir yazı kaleme almış ve bu yazısında “O kadar güzel yazıyorsun ki, 

piyasada baskıları hemen tükeniyor. Ben de rica etsem bir tane alabilir 

miyim?” ifadesiyle yazardan eserini istemiştir. Daha sonra bakanın yanına 

gelen bir adam bakana yazarın kendi nüshasını hediye etmiştir.(Emin, 

1900, ss. 69-70; Hamûdî, 1980, ss. 97-101; “Alnaked-Aliraki”, t.y.) 

Zu’n-Nûn Eyyûb Irak kültürünün önemli bir temsilcisi olmuştur. Irak 

kültürünü eserlerinde başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Irak edebiyatında ve 

sanat dünyasında unutulmayacak bir isim olmuştur. Zu’n-Nûn Eyyûb 

bütün eserlerini 1937-1970 yılları arasında yayımlatmıştır. 1937’de 

yayımladığı ilk hikâye dizisi Kültür Elçileridir. Bu şekilde yayımladığı 

hikâye dizilerini Irak Kültür Bakanlığı Edip Zu’n-Nûn’un Bütün Eserleri 

ve Hummalar isimleriyle iki cilt olarak basmıştır.(Kehhale, 1907, s. 707; 

Hamûdî, 1980, ss. 97-101; “Alnaked-Aliraki”, t.y.) 

3. 3. Eserleri 

Yetmiş yıllık ömründe birçok eser kaleme alan Zu’n-Nûn Eyyûb’un 

basılan hikâye ve roman kitapları şunlardır: Kültür Elçileri, Arkadaşım, 
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Kurbanlar, Sanatın İlhamı, İşçiler, Babil Kalesi, Kariyerinde/Mesleğinde 

Zekâ, Hummalar, Kitlesel Felaket, Özgürlüğün Kudreti, Susuz Kalpler, Kış 

Resimleri, Viyana’dan Öyküler, Mülteciler Asrı, Doktor İbrahim, El 

Toprak ve Su, El ve Toprağın Kastı, Unutulmuş Mesajlar, Ve Dünya Barışı, 

Ebû Hureyre ve Kocka, Temmuzda Diriliş, Babalar ve Oğullar, Duygusal 

Mesajlar, Irak’ta 14 Temmuz Cumhuriyeti, Zu’n-Nûn Eyyûb’un Seçtikleri, 

Dünya Edebiyatının Başyapıtlarından Seçmeler, Hûriler, Aptalların 

Komplosu,  Gerçek ve Tarih, Mısırın Parıltısı Üzerine.(Kehhale, 1907, s. 

707; Emin, 1900, ss. 68-87; Hamûdî, 1980, ss. 97-101; Abaza ve Malih, 

1999, s. 93; “Ahewar”, t.y.; “Allafblogspotcom”, t.y.; “Alnaked-Aliraki”, 

t.y.; “Katara Novels”, t.y.) 

İlk basımı 1937, ikinci basımı 1942, üçüncü basımı 1958, dördüncü 

basımı 1977 yılında yapılan Edip Zu’n-Nûn’un Bütün Eserleri isimli eser, 

Zu’n-Nûn Eyyûb’un hikâyeleri yayımlandıkça peyderpey bir araya 

getirilerek basılmış bir diğer eserdir. Üzerinde eskiden hokka olarak 

kullanılan bir kuş tüyü resminin yer aldığı sade bir kapakla basılan bu 

eserde müellifin bütün hikâyelerini bulmak mümkündür. Kitabın birinci 

cildinin ilk bölümü “Kültür Elçileri”, ikinci bölümü “Kurbanlar”, üçüncü 

bölümü “Arkadaşım”, dördüncü bölümü “Sanatın İlhamı”, beşinci bölümü 

“İşçiler”, altıncı bölümü “Babil Kalesi”, yedinci bölümü “Kariyerinde 

Zekâ”, isimli hikâyeler ile adlandırılmıştır. İkinci cilt birinci cildin devamı 

olarak “Hummalar” başlıklı sekizinci bölüm ile başlamakta, “Kitlesel 

Felaket” isimli dokuzuncu bölüm, “Özgürlüğün Kudreti” isimli onuncu 

bölüm, “Susuz Kalpler” isimli on birinci bölüm, “Kış Resimleri” isimli on 

ikinci bölüm, “Viyana’dan Öyküler” isimli on üçüncü bölüm ile devam 

etmekte ve “Mülteciler Asrı” isimli on dördüncü bölüm ile sona 

ermektedir. 

3. 4. “Darağacı” İsimli Hikâyesi 

Zu’n-Nûn Eyyûb’un hikâye konusunda ne kadar başarılı olduğunu 

görmek için onun bir hikâyesinin özetini ve değerlendirmesini burada 

vermek uygun olacaktır. Zu’n-Nûn Eyyûb’un hikâyelerinden olan 

“Darağacı” (ِ ْشن ق ة  adlı hikâyesi, Irak Enformasyon Bakanlığı tarafından (ا ْلم 

birinci baskısı 1937 yılında yapılan “Edip Zu’n-Nûn’un Bütün Eserleri” 

isimli eserin “İşçiler” başlıklı beşinci bölümünde ikinci sırada yer alan 

hikâyedir. Hikâyenin özeti şöyledir: 

Hikâyenin başkahramanı olan Hizbâva, eşiyle birlikte bir köyde derme 

çatma bir kulübede yaşayan oldukça fakir bir kişidir. Hikâyenin geçtiği 

dönemde Irak’ta devrim çanları çalmakta, hükümete karşı gösteriler 

düzenlenmekte, göstericiler her yeri yakıp yıkmakta ve yağmalamaktadır. 

Eylemciler Hizbâva’nın yaşadığı köyü de yakıp yağmalamışlar. 

Hizbâva’nın kulübesinde sakladığı birkaç dirhem yağmalanmış ve 

kulübesi bir yangında tamamen yanmış ve eşi de bu yangında ölmüştür.  
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Bu kayıplar neticesinde büyük bir boşluğa düşen Hizbâva, bir gün bölgede 

tanınmış bir şeyhin akşam yemeğine davet edilir ve yemekten hemen sonra 

hiçbir açıklama yapılmaksızın burada kendisine dağıtılan silahlarla artık 

devrimin bir neferi olduğunu anlar. Hükümet birliklerine karşı girdiği ilk 

çatışmada esir alınır ve hapse atılır. Yargılamalar neticesinde komünist 

olduğu gerekçesiyle idam ile cezalandırılır. Belirlenen bir tarihte şafak 

vaktinde darağacında asılarak infazı gerçekleştirilecektir. Hapishanenin 

başgardiyanı olan zalim bir adam hapishanenin müdürü olmak 

istemektedir ve mahkûmlara çok kötü davranmaktadır. Hizbâva darağacı 

ile öldürüleceklerini duyduğunda, ölümden ziyade, hakkında hiçbir fikri 

olmadığı darağacını merak etmektedir ve öğrenmek için herkese ne 

olduğuna dair sorular sormaktadır. Kafasında bu sorular ile nihayet idamın 

gerçekleştirileceği şafak vaktinin akşamı olmuştur.  

Hizbâva hala bu aletin mahiyetini ve insanları nasıl öldürdüğünü 

düşünmektedir. İdamın gerçekleşeceği sabahın öncesinde hapishane 

müdürüne idamların durdurulması talimatının yer aldığı bir telgraf 

ulaşmıştır. Müdür zarfı açmış ve talimatı okumuştur ancak bu durum onu 

çok sinirlendirmiştir. Sarhoş olan müdür infazı gerçekleştirmeyi kafasına 

koymuştur ve yeni bir zarfın içerisine telgrafı koyup üzerine adresi yazarak 

kapatmış, sanki hiç açılmamış gibi masasının üstüne koymuştur. Ertesi 

günün şafağında infaz gerçekleştirilirken darağacına asılan mahkûmların 

hiçbirisi ölmemiştir. Durumu fark eden bir komutan koşarak infazların 

durdurulması gerektiğini, bu konuda bir yazının gönderildiğini söylemek 

üzere müdürün odasına girmiş, masanın üzerinde duran kapalı zarfı açarak 

infazın durdurulmasını ve mahkûmların serbest bırakılmasını sağlamıştır. 

Özgürlüğüne kavuşan Hizbâva tekrar evlenip yeni bir hayat kurmuştur. 

Ancak ömrünün sonuna kadar darağacıyla ilgili sorular, asıldıkları halde 

ölmemeleri ve neden serbest bırakıldıkları hakkında sorular ile zihni 

meşgul bir şekilde hayatına devam etmiştir.(Eyyûb, 1977, ss. 367-373) 

Zu’n-Nûn Eyyûb genel olarak hikâyelerinde kendisine has bir üslup 

kullanmaktadır. Yazar “Darağacı” adlı bu hikâyesini de diğer 

hikâyelerinde olduğu gibi olaylar arasında bağlantı kurarak, olayların iç içe 

olduğu bir yapıda kurgulamıştır. Hikâyede betimleme unsurunu ustaca 

kullanan yazar, hikâyenin kahramanlarının ve olayın yaşandığı mekânların 

okuyucuların gözünde canlanmasını sağlamada gayet başarılıdır. 

Hizbâva’nın ve karısının fiziksel yapısının, yaşadıkları kulübenin nasıl bir 

kulübe olduğunun zihinlerde canlanacak düzeyde tasvir edilmesi, evin 

hapishane ile kıyaslanarak, hapishanenin, şeyhin evinin ve orada yenilen 

yemeklerin, çatışma yerinin ve uçakların tasviri gibi başarılı tasvirler, 

yazarın betimleme unsurunu ustaca kullandığının göstergeleridir. 

Hikâyenin isimlendirildiği darağacı, kahramanların ağzından ve 

zihninden çeşitli şekillerde tasvir edilmiştir. Hikâyede darağacı neredeyse 

hikâyenin belkemiğini oluşturmaktadır. Özellikle darağacını başgardiyan 
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tarafından üzerine binilen, ölecek kişileri Azrail’e götüren bir araç gibi 

tasvir edilmesi, okuyucunun zihnine kazınan ve hikâyenin darağacı 

etrafında dönüyormuş gibi bir his veren betimleme olmuştur. Yazar 

hikâyesinde kısa da olsa ikili diyaloglara yer vermiştir. Bu durum hikâyeyi 

mizansen yönden güçlendirmiş ve hikâyenin akıcılığı başarılı bir şekilde 

sağlanmıştır. Hizbâva’ya soruşturma komisyonundan felsefeci Erʻan’ın 

sorduğu soruya sinirli bir şekilde cevap verildiğinin vurgulanması, yazarın 

ikili diyaloglar ile hikâyesini mizansen olarak güçlü kıldığının bir 

göstergesidir. 

Sonuç 

Arap hikâyeciliği, İslam öncesi Cahiliye döneminden günümüze kadar 

önemli bir edebi tür olarak Arap edebiyatında yerini korumuştur. Bütün 

Arap ülkelerinde olduğu gibi Irak’ta da Arap hikâyeciliği, hikâye yazarları 

ve meşhur hikâyeleriyle Mısır ve Lübnan’dan sonra ön sıralarda yer 

almaktadır. Özellikle modern dönemde Irak hikâyeciliği diğer Arap 

ülkelerindeki hikâyecilik ile boy ölçüşecek bir düzeyde gelişme 

sağlamıştır. Bunda hikâye yazarlarının hem Doğu hem de Batı 

hikâyeciliğine yakından vakıf olmalarının etkisi büyüktür. 

Irak hikâyeciliğinin önemli bir temsilcisi olan Zu’n-Nûn Eyyûb, kaleme 

aldığı onlarca hikâyesiyle döneminin en meşhur hikâyecisi olmayı 

başarmıştır. Eserlerinde Irak kültürünü başarılı bir şekilde yansıtmış, Irak 

edebiyatında unutulmayacak bir isim olmuştur.  

Zu’n-Nûn Eyyûb’un “Darağacı” adlı hikâyesi, edebi bir dille yaşanılan 

olayların anlatıldığı başarılı bir hikâyedir. Gerçek hayatta yaşandığına dair 

bir belirtinin olmadığı bu hikâye, hikâyede sembolik anlatım, betimleme 

ve az da olsa kullanılan diyaloglar ile akıcı bir şekilde aktarılmıştır. 

Okuyucunun ilgisini çekmek için olaylar sürükleyici bir şekilde 

aktarılmıştır. Yazar diğer hikâyelerinde olduğu gibi bu hikâyesi ile okura, 

kendisine has bir üslupla aktarabildiği başarılı bir hikâye ortaya 

koymuştur. Yazar hikâyenin zamanı ve mekânı hakkında somut bir bilgi 

vermemiştir. Hizbâva’nın yaşadığı dönemi ve yılları gizlemeyi tercih 

etmiştir. Hikâye edilen dönemdeki devrim hareketleri ve bu hareketler 

neticesinde çekilen sıkıntıları, halkın maddi yoksunluklarını ve 

eğitimsizliğini öne çıkarmayı yeğlemiştir. Demokrasi ve özgürlüğe düşkün 

olan yazar hikâyelerinde bu iki unsura dikkatleri çekmiştir. Yazar, hikâyeyi 

yerel lehçelerden uzak, fasih Arapçayla, akıcı bir üslupla, özenle seçtiği 

sözcüklerle yazmıştır. Hikâyesinde bölgede kullanılan Farsça ifadelere de 

yer vermiştir. Hikâyeyi fantastik bir tarzda yazıp, edebî tasvirler ve 

teşbihlerle, mekân ve zaman unsurlarını vermeden olayları ustaca işlemesi 

dikkat çekicidir. 

 



195 
 

Kaynakça 

Kitap ve Makaleler 

Abaza, N. ve Malih, M. R. (1999). İtmâmu’l-A’lâm. Beyrut: Dâru Sâdir. 

Abdu’n-Nur, C. (1984). el-Muʻcemu’l-Edebî (2. Baskı.). Beyrut: 

Dâru’l-ʻİlmi li’l-Melâyîn. 

el-Kefevî, E.-B. b. M. el-Huseynî. (1998). el-Kulliyyât (thk. Adnan 

Derviş). Beyrut: Muessesetu’r-Risâle. 

el-Halil b. Ahmed, E. A. el-Ferahîdî. (2003). Kitâbu’l-ʻAyn (thk. 

Abdulhamit Hazrâvî). Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye. 

Emin, A. H. (1900). el-Kısasu fi’l-Edebi’l-Irakiyyi’l-Hadîs. Beyrut: 

Camiatu’l-Amerikiyye. 

es-Safedî, R. (2011). el-Fennu’l-Kısasî fî Nesri’l-ʻArabî. Dımaşk: 

Vizâretu’s-Sekâfî. 

Eyyûb, Z.-N. (1977). el-Âsâru’l-Kâmileti li Edip Zu’n-Nûn Eyyûb. Irak: 

Enformasyon Bakanlığı. 

Goldziher, I. (2012). Klasik Arap Literatürü (Çev. Azmi Yüksel, Rahmi 

Er). Ankara: Vadi Yayınları. 

Hafız, S. (2003). "Modern Arap Kısa Öyküsü (I)". Nüsha Dergisi, 

III(9), 1-25. 

Hamûdî, B. A. (1980). Rihletu me‘a’l-Kıssati’l-‘Irakiyyeti. Bağdat: 

Dâru’r-Reşîd. 

Kabaklı, A. (1965). Türk Edebiyatı. İstanbul: Türkiye Basımevi. 

Kehhale, Ö. R. (1907). Mu’cemu’l-Müellifîn (C. I). Dımaşk: 

Müessesetu’r-Risâle. 

Mekki, T. A. (1999). el-Kıssatu’l-Kasîra. Kahire: Dâru’l-Meʽârif. 

Şensoy, S. (2013). "Ömer el-Hammûd’un “Sukûtu Hirakle” Adlı 

Öyküsü". Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 13(2), 139-159. 

Tahiru’l-Mevlevi. (1994). Edebiyat Lügatı. İstanbul: Enderun Kitabevi. 

Tasa, M. (2008). "Çağdaş Suriye Öykücülüğüne Genel Bir Bakış". 

Hece Öykü, XXVIII, 46-51. 

Yazıcı, H. (1998). "Hikâye". TDV İslam Ansiklopedisi. İstanbul: TDV 

İslâm Araştırmaları Merkezi. 

İnteraktif Kaynaklar 



196 
 

Ahewar. “ أيوبِالنونِذو ”. 19 Temmuz 2019 tarihinde 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=487321 adresinden 

erişildi. 

Algardenia. “ أيوبِالنونِذو ”. 19 Temmuz 2019 tarihinde 

https://www.algardenia.com/asmafealtareck/10421-2014-05-15-12-00-

49.html adresinden erişildi. 

Allafblogspotcom. “ أيوبِالنونِذو ”. 19 Temmuz 2019 tarihinde 

http://www.allafblogspotcom.blogspot.com.tr/2012/10/1908-1988.html 

adresinden erişildi. 

Alnaked-Aliraki. “ أيوبِالنونِذو ”. 19 Temmuz 2019 tarihinde 

https://www.alnaked-aliraqi.net/article/4690.php adresinden erişildi. 

Edebiyat Öğretmeni. “Hikâye (Öykü)”. 19 Temmuz 2019 tarihinde 

https://www.edebiyatogretmeni.org/hikaye-oyku/ adresinden erişildi. 

Katara Novels. “ أيوبِالنونِذو ”. 19 Temmuz 2019 tarihinde 

http://www.kataranovels.com/novelist/ أيوب-النون-ذو  adresinden erişildi. 

 



197 

RADYO VE TELEVİZYON ALANINDA DÜZENLEYİCİ VE 

DENETLEYİCİ KURULLARIN BAĞIMSIZLIĞI ÜZERİNE 

KARŞILAŞTIRILMALI BİR ANALİZ VE RTÜK* 

A Comparative Analysis on The Independence of Regulatory and 

Supervisory Boards in The Field of Radio and Television and RTUK 

Cemalettin Dilik**  &  Nedret Çağlar*** 

 

Giriş 

Bireylerin çevresinde ve dünyada gelişen olay ve olgularla ilgili bilgi 

aldığı kaynakların başında kitle iletişim araçları vardır. Kitle iletişim 

araçları denildiğinde gazete, dergi gibi basılı yayınlar, radyo ve 

televizyon gibi elektronik yayın araçları akla gelmektedir. Siyasal, 

ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan birtakım değişimler iletişim 

araçlarına, haber ve bilgi verme, eğitme ve eğlendirme, denetim ve 

eleştiri, kamuoyu oluşumuna katkı sağlama gibi işlevler yüklemektedir 

(Işık, 2008: 199). Özellikle radyo ve televizyonun kamuoyu oluşturma, 

toplumu yönlendirme konusunda sahip olduğu güç, yadsınamaz bir 

gerçektir. Ayrıca iletişim alanının, alanda çalışanların inisiyatifine 

bırakılamayacak kadar hayati önem taşıyan bir konu olması, kitle iletişim 

araçlarının ilk ortaya çıktığı dönemden bu yana siyasi iktidarların konuya 

ilgi duymasına yol açmıştır (Işık, 2012: 1). Dahası, siyasi iktidarlar bu 

güçlü aracı kendi politik çıkarları için kontrol altında tutmaya 

çalışmaktadır (Sarmaşık, 1993: 18). Bu ve benzer nedenler yayıncılık 

faaliyetlerini düzenleme ve denetleme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

Devlet bu görevi, kimi zaman radyo ve televizyon yayıncılığını bizzat 

üstlenmek şeklinde, kimi zaman ise ticari yayın kuruluşlarına doğrudan 

ya da dolaylı müdahale ederek gerçekleştirmektedir (Öztekin, 2007a: 55).  

Birey ve toplum üzerindeki etkisi sebebiyle kitle iletişim araçlarından 

özellikle radyo ve televizyonun önemi açıktır. Haberleşme ve ifade 

özgürlüğünün güvencesi olan kitle iletişim araçları, demokrasinin sağlıklı 

işleyebilmesi için özgür bir ortamda faaliyet göstermelidir. Ancak bu 

özgürlük, bireylerin anayasal hakkı olmakla birlikte sınırları yine anayasa 

ile belirtilmiş niteliktedir. Radyo ve televizyon yayınları; yayın hizmeti 

ilkelerine uygun olarak kamusal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, 

başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığı ve ahlâkının, kamu 
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düzeni ve güvenliğinin korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya 

suç işlenmesinin önlenmesi, maksadıyla yasal çerçevede 

denetlenmektedir. 1980 sonrası dönemde ortaya çıkan neoliberal 

ekonomik politikaların etkisi sonucu bu denetim, devlet tarafından 

kurulan bağımsız idari otoriteler tarafından yapılır hale gelmiştir. 

Bağımsız idari otoriteler;  kararları üzerinde hiçbir makam ve merciin 

etkisinin olmayan, mali ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir 

(Ulusoy, 2003: 2). Dünyadaki örneklere bakıldığında, radyo ve televizyon 

yayıncılığında denetim, Amerika Birleşik Devletleri’nde “Federal İletişim 

Komisyonu” (Federal Communications Commission/FCC); İngiltere’de 

“İletişim Ofisi” (Office of Communications/OFCOM); Fransa’da 

“Görsel-İşitsel Yüksek Konsey” (Conseil Supérieur de I’audio-

visuel/CSA) tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de ise 1994 

yılında kurulan “Radyo Televizyon Üst Kurulu” (RTÜK) yayıncılık 

alanında bağımsız idari otorite olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

1. Yayıncılık Alanını Düzenleme ve Denetleme İhtiyacı  

Yayıncılık alanını düzenleme ve denetleme yöntemleri ülkeden ülkeye 

farklılık arz etse de düzenleme ve denetleme nedenleri genel olarak 

benzer niteliktedir. Don R. Pember’e göre; kanal (frekans) kıtlığı, kamu 

yararının sağlanması, endişe ve korkunun önlenmesi, yayınlarda bütünlük 

ve tutarlılığın sağlanması gibi nedenlerle radyo ve televizyon yayınları 

düzenlemeye tabi tutulmaktadır (Çiftçi, 1999: 38). 

1.1. Kanal (Frekans) Kıtlığı 

Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında altyapıyı oluşturan 

kaynakların kıt olması, teknik yönden bazı kısıtlılık ve sınırlılıklar ortaya 

çıkarmaktadır (Çiftçi, 1999: 38). Dolayısıyla devlet mevcut yasalar ve 

yönetmelikler doğrultusunda sınırlı sayıda frekansın en verimli biçimde, 

kimler ya da hangi kurumlar tarafından kullanılacağını belirlemek üzere 

frekans planlaması yaparak bu alanı düzenlemektedir.  

Bugünkü duruma baktığımızda gerek Türkiye’de gerekse diğer 

ülkelerde yayıncılık alanında yaşanan gelişmeler aynı frekans aralığında 

mümkün olduğundan daha fazla yayına olanak tanır hale gelmiştir. 

Ayrıca kablolu TV, uydu ve internet yayıncılığının gelişme göstermesiyle 

birlikte kanal kıtlığı gerekçesi giderek geçerliliğini kaybetmiştir. İletişim 

teknolojisinde yaşanan gelişmeler sayesinde bireyler, internet aracılığı ile 

her türlü bilgiye sınırsız ulaşma imkânı elde etmiştir. Bu gelişmeler aynı 

zamanda bu özgürlüğün sınırlandırılmasının nedeni olabilmektedir. Kanal 

sayılarının artması, yayın hizmetlerinin internet aracılığıyla sunulabiliyor 

olması ve bu durumun medya hizmeti sağlayıcılarının faaliyet gösterdiği 

alanı karmaşık hale getirmesi yayın alanının denetimini gerekli kılan yeni 

bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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1.2. Kamu Yararı 

Yayıncılık alanında kamu yararı kavramı ile demokratik bir toplumda 

yayıncı kuruluşun halkın özgür iradesini kullanmasına yardımcı olacak 

nitelik ve içerikte yayın yapmasının sağlanması kastedilmektedir (Vural, 

1994: 65). Türkiye uygulamasında yayıncıların kamu yararı adına dikkat 

etmeleri gereken hususlar 6112 sayılı Kanununda yayın ilkeleri 

kapsamında belirtilmiştir. Yayıncı kuruluşların yayıncılık işlevi yerine 

getirirken halka karşı da sorumlu olduklarını ve yayıncılığın aslında bir 

kamu hizmeti sayıldığını unutmamaları gerekmektedir (Işık, 2012: 54-55; 

Çiftçi, 1999: 39). 

1.3. Endişe ve Korku 

Tarihi süreç içinde radyo ve televizyon için; evrensel bilgiyi topluma 

sunan, toplumda bütünlüğü sağlayan kurtarıcı araçlar olduğu düşünülen 

dönemlerin yanında, şiddet ve zorbalığı yaygınlaştıran, demokratik 

toplumu tahrip etmeye çalışan bir ajan olduğu düşünülen dönemler de 

olmuştur (Alemdar & Kaya 1983: 58). Üzerinde araştırma ve 

tartışmaların yapıldığı esas konu, kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisi 

sebebiyle birey ve toplum üzerinde oluşturduğu potansiyel tehlikedir. Bu 

olumsuz etkilerin önüne geçmek amacıyla birçok ülkede yasal 

düzenlemeler yapılarak yayın standartları belirlenmekte ve bu ilkelere 

uyulup uyulmadığı düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından 

denetlenmektedir (Öztekin, 2007b: 43). 

1.4. Yayınlarda Süreklilik ve Tutarlılık  

Yayın hizmetlerinin sürekli ve tutarlı olması; kamunun gelişmeler 

hakkında doğru ve tarafsız bir şekilde bilgi almasını, kamuoyunun 

bilinçlenmesi ve serbestçe oluşmasını sağlayacaktır. Ayrıca halk adına 

seçilmişlerin ve toplumdaki diğer kesimlerin denetlenebilmesine, 

aksaklık ve noksanlıkların yapıcı bir üslupla eleştirilmesine imkân 

tanımaktadır. İletişim araçlarının bu işlevlerini yerine getirebilmesi için 

yayınlarda bir şekilde sürekliliğinin sağlanması ve bunun kural ve 

ilkelerinin tespit edilmesi gerekmektedir ( Işık, 2012: 58). 

2. Türkiye’de Radyo ve Televizyon Yayıncılığı  

Türkiye’de radyo ve televizyon hizmetleri öteden beri kamu hizmeti 

olarak nitelendirilmekte ve başlangıçta söz konusu hizmet kamu kurumu 

tarafından yerine getirilmekte (Sarmaşık, 1993: 18-19) 1980 sonrasında 

iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte kamu yayıncılığı 

yapan kurumların yanında, özel radyo ve televizyon yayınlarının faaliyete 

başladığı bilinmektedir. İlk özel televizyon yayını “Star 1" televizyonu 

tarafından 1990 yılında (önce uydudan sonra da karasal yayın olarak) 

başlamış, bunu diğer özel televizyon kanalları takip etmiştir. Özel radyo 

yayıncılığı ise önce 1990 yılında yurtdışından 1992 yılında da yurtiçinden 
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yapılmaya başlamıştır. Yayıncılık alanında tekel olma özelliğini 

kaybeden devlet, yayıncılık alanını düzenlemek ve denetim sağlamak 

amacıyla gerekli tedbirleri almıştır. Bu amaçla 3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 13.04.1994 

tarihinde kabul edilerek 20.04.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

2.1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde RTÜK 

RTÜK’ün kuruluşu, görev ve yetkileri ile üyelerinin nitelikleri, seçim 

usulleri ve görev süreleri ilk defa 3984 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. 

Avrupa’daki mevzuat tercüme edilerek hazırlanan bu kanun on yedi yılda 

yaklaşık yirmi değişiklikle günün şartlarına uyarlanmaya çalışılmıştır. 

Ancak yayın teknolojisinde yaşanan hızlı değişim yasal çerçevenin 

yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacı gidermek 

amacıyla Avrupa Birliği Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi 

hükümleri esas alınarak 6112 sayılı Kanun hazırlanmış, 15.02.2011 

tarihinde kabul edilerek 03.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Böylece ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının hukuki statüsü 2011 

yılında çıkarılan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve 

Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde şekillenmiştir. 

Kanunun amacı; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin 

düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün 

sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idari, mali ve teknik yapıları 

ve yükümlülükleri ile RTÜK’ün kuruluşu, teşkilatı, görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

16 Nisan 2017’de Türkiye’de, parlamenter hükümet sistemini 

değiştiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getiren Anayasa 

değişikliklerinin kabul edildiği bir referandum düzenlenmiştir. Anayasa 

değişikliği ve referandumu ile başlayan bu süreç, 24 Haziran 2018 

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla 

birlikte tamamlanmıştır. Yeni hükümet sisteminde yürütme yetkisi sadece 

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılabilir hale gelmiş, Bakanlar Kurulu ve 

Başbakanlık teşkilatı ortadan kaldırılmıştır. Üst düzey kamu 

görevlilerinin atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 

aynı dönemde 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılmıştır. 

Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolara Cumhurbaşkanı 

kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadrolara Cumhurbaşkanı onayı ile 

atama yapılacağı ifade edilmiştir. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların 

Başkan ve üyeleri, (I) sayılı cetvelde yer alan kadro içerisindedir. Ancak 

RTÜK düzenleyici ve denetleyici kurul olmasına rağmen bu kadro 

kapsamı dışında tutulmuştur. Böylelikle RTÜK Başkan ve üyelerinin 

göreve gelmesinde Cumhurbaşkanına herhangi bir yetki verilmemiştir. 

Bu durum RTÜK’ün diğer düzenleyici otoritelere kıyasla bağımsızlığını 

ortaya koyan önemli bir tespittir. Zira RTÜK üyeleri TBMM tarafından, 
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RTÜK Başkanı ise Üst Kurul’un kendi üyeleri arasından yine Üst Kurul 

tarafından seçilmektedir. 

20 Temmuz 2016 ila 18 Temmuz 2018 tarihleri arasında uygulanan 

olağanüstü hal döneminde yapılan düzenlemelerin bir kısmı RTÜK’ün 

görev alanına ilişkin olup görev ve yetkisini genişletici niteliktedir. 

Örneğin, Türkiye’ye ait uydular üzerinden Türkiye’ye yönelik yayın 

yapan veya Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın 

kuruluşların Üst Kuruldan yayın lisansı alması zorunlu hale getirilmiştir 

(6112 sayılı Kanun madde 7/4, 19/2, 19/3, 32/2). RTÜK’ün görev ve 

yetki alanını genişleten düzenlemelere bakıldığında "hakkaniyet ve değer 

yargıları ölçüsünde" yayın yapanların engellenmediğini ifade etmek 

mümkündür. Nitekim Anayasa’da kişilerin kitle iletişim araçlarından 

yararlanma hakkına sahip olduğu ve bu yaralanmanın millî güvenlik, 

kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korunması sebepleri dışında hiçbir 

sebeple engellenemeyeceği ifade edilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte RTÜK’ün 

hükümet ile olan ilişkisi de yeniden düzenlenmiştir. Değişiklik öncesinde 

hükümet ile ilişkilerini “Başbakan veya görevlendireceği bir bakan” 

aracılığı ile yerine getiren RTÜK, değişiklik sonrasında “Cumhurbaşkanı 

veya görevlendireceği bir Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan 

aracılığıyla yürütür” hale gelmiştir (6112 sayılı Kanun madde 34/4). 

2.2. RTÜK’ün Bağımsızlığına İlişkin Yapılan Çalışmalar 

RTÜK’ün bağımsızlığını tespit etmek amacıyla yapılmış bazı 

çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki; Şanlısoy ve Özcan tarafından 

hazırlanmıştır. Çalışmada, RTÜK’ün Türkiye’deki bağımsız düzenleyici 

kurumlar içerisinde en bağımsız kurum olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 

Avrupa ülkelerindeki telekomünikasyon alanındaki düzenleyici kurumlar 

ile kıyaslandığında RTÜK’ün bağımsızlık açısından birçok ülkeyi geride 

bıraktığı ifade edilmiştir (Şanlısoy & Özcan, 2006: 124). RTÜK’ün 

bağımsızlığına ilişkin diğer çalışma Yalçın tarafından hazırlanan 

uzmanlık tezidir. Çalışmada RTÜK’ün bağımsızlık endeksi 6112 sayılı 

Kanunun getirdiği değişiklikler kapsamında yeniden yorumlanmıştır. 

Ayrıca ABD, İngiltere ve Fransa’da yayıncılık alanında görevli 

otoritelerden FCC, OFCOM ve CSA’nın bağımsızlık ve özerkliği 

incelenmiştir (Yalçın, 2011: 124). Ancak FCC, OFCOM ve CSA’nın 

bağımsızlık endeksine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmamıştır. 

3. Araştırmanın Amacı ve Yöntem 

Bu çalışma ile Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 

RTÜK’ün bağımsızlığı incelenmiş ve yeni hükümet sisteminde RTÜK’ün 

yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. RTÜK’ün bağımsızlığına ilişkin önceki 
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tarihli çalışmalar dikkate alınarak Gilardi’nin geliştirdiği endeks 

kapsamında RTÜK’ün bağımsızlık değeri yeniden hesaplanmıştır. 

Ayrıca İngiltere (OFCOM) ve Fransa (CSA)’da görsel ve işitsel 

alandaki düzenleyici otoritelerin bağımsızlık değerleri hesaplanmıştır. 

RTÜK’ün bağımsızlık endeksine ilişkin elde ettiğimiz güncel değer 

OFCOM ve CSA’nın bağımsızlık endeksi ile karşılaştırılarak kapsamlı 

bir inceleme yapılmıştır. Batı Avrupa örnek ülkeleri içerisinde RTÜK’ün 

ne ölçüde bağımsız olduğu ortaya konularak bağımsızlığın gerekleri 

konusunda birtakım öneriler sunulmuştur. 

Düzenleyici ve denetleyici kurumların ayırt edici en önemli özelliği 

bağımsız olmalarıdır. Bu kurumlar ne derece bağımsız olursa 

kendilerinden beklenen işlevi o derece yerine getirebilmektedir.1 Fabrizio 

Gilardi, bağımsız düzenleyici kurumların bağımsızlığını ölçmek amacıyla 

2002 ve 20052’te bir endeks oluşturmuştur (Gilardi, 2005: 147-149). Bu 

çalışmada Gilardi’nin geliştirdiği endeks yöntemi kullanılarak Türkiye, 

İngiltere ve Fransa’da yayıncılık alanında faaliyet gösteren üst kurulların 

bağımsızlıkları hesaplanmıştır. 

3.1. Fabrizio Gilardi’nin Bağımsızlık Endeksi 

Gilardi’nin endeksi 5 temel alandan oluşmakta ve her bir alan endeks 

içinde %20’lik ağırlık derecesine karşılık gelmektedir. Bu alanlar; 

1. Kurum başkanının statüsü 

2. Yönetim kurulu üyelerinin statüsü 

3. Hükümet ve parlamento ile ilişkiler  

4. Finansal ve organizasyonel yapı 

5. Düzenleyici yetkililer 

Söz konusu bu 5 alan kendi içerisinde alt sınıflara ayrılmaktadır. Her 

bir kıstas 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Kriterin değer olarak 0’a 

doğru yaklaşması bağımsızlıktan uzaklaştığına, 1’e doğru yaklaşması 

bağımsızlığın arttığına dair bilgi vermektedir (Şanlısoy & Özcan, 2006: 

118). Otoritelerin teorik açıdan ne derece bağımsız olduğunu 

anlayabilmek için, bağımsızlık ile ilgili konuların mevzuatta nasıl 

düzenlendiğine bakmak gerekir. Kısaca bahsedecek olursak; 

(1)Kurum başkan ve üyelerinin statüsüne ilişkin: Kurul başkan ve 

üyelerinin göreve gelme usulü, görevde kalma süreleri ve görevden 

ayrılmalarında güvenceye sahip olmaları gereklidir. Kurum üyelerin 

 
1 Bağımsızlık endeksi, başlangıçta merkez bankalarının bağımsızlığını belirlemek 

amacıyla Cukierman vd. tarafından 1992’de yapılan çalışmaya dayanmaktadır. 

https://www.fabriziogilardi.org/resources/papers/gilardi_maggetti_handbook.pdf  

(E.T:05.05.2020) 
2 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.1662-6370.2005.tb00374.x 

(E.T:05.05.2020) 
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göreve gelmesinde izlenecek yöntemin siyasi etkiye kapalı olması 

gerekir. Bunu sağlamak için üyelerin görev süresi genel seçimlerle 

çakışmayacak şekilde belirlenmeli, üyelerin göreve gelmesinde mesleki 

standartlar öngörülmeli, üyelere yeniden seçilme imkânı tanınmamalı, 

görevle bağdaşmayan bir işi üstlenmeleri durumu dışında görevden 

alınmalarına engel hükümler yasa ile teminat altına alınmalıdır. Ayrıca, 

üyelerin medya ile ilgili sektörlerde görev almalarının veya hisse sahibi 

olmalarının önüne geçilmelidir. 

(2)Kurumun hükümet ve parlamento ile ilişkisi: Düzenleyici kurumlar 

her ne kadar bağımsız bir otorite olarak tanımlansa da hesap verilebilirlik 

ve şeffaflığı sağlamak amacıyla hükümet ve parlamento karşısında 

tamamen sorumsuz değildir. Hazırladıkları yıllık faaliyet raporları 

bilgilendirme amacı ile hükümet veya parlamentoya sunulmak suretiyle 

biçimsel yükümlülük yerine getirilmektedir. Bu otoriteler yasama ve 

yargı organı tarafından denetime tabi oldukları gibi asgari düzeyde idari 

denetime de tabi tutulabilir. Otoritenin sektöre ilişkin almış olduğu 

kararlar yargısal denetim kapsamında mahkeme tarafından iptal 

edilebilmektedir. Burada önemli olan husus, mahkeme dışında bir 

organının otorite kararları üzerinde bunların geçersizliği sonucunu 

doğuracak bir yetkisinin olup olmadığıdır. 

(3)Kurumun finansal ve organizasyonel yapısı: Kurumun kendine 

özgü gelir kaynağı ve bütçeye sahip olması bağımsızlığı için gerekli bir 

konudur (Parlak & Sobacı, 2005: 252). Kurum bütçesinin devlet 

hazinesine bağlı olması ya da hazineden aldığı payın artması, kurumun 

mali açıdan bağımsızlığını olumsuz etkilemektedir. 

(4)Düzenleyici Yetkililer: Kurumun, faaliyette bulunduğu sektöre 

ilişkin düzenleme yapma yetkisine sahip olması ve almış olduğu 

kararlarının danışma niteliğinden çok icrai nitelik taşıması gereklidir.  

3.2. Bağımsızlık Endeksinde RTÜK’ün Yeri 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde RTÜK’ün bağımsızlığı yasal 

düzenlemeler ışığında Gilardi’nin endeksi uygulanarak yeniden 

hesaplanmıştır. Bu bağlamda; 

(1) Kurum Başkan ve Üyelerin Statüsüne İlişkin; 

Üst kurul dokuz üyeden oluşmaktadır. Seçim için, siyasi parti 

gruplarının üye sayısı dikkate alınarak belirlenecek sayısının ikişer katı 

aday gösterilmektedir. Üst Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasi 

parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle TBMM tarafından 

seçilmektedir (6112 sayılı Kanun madde 35). Halkı temsil eden meclisin 

RTÜK üyelerini seçme yetkisi demokratik bir yöntemdir. Siyasi partilerin 

üyelik için aday göstermeleri Üst Kurul’da çok sesliliği de sağlamaktadır 

(Özdiker, 2000: 29). Ancak, salt siyasi partilerin gösterdiği adaylardan 
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oluşan kurulun farklı kesim ve görüşleri temsil edemeyeceği ve kurulun 

siyasallaşacağı endişesini taşımaktadır (Yalçın, 2011: 97). 

Üst Kurul üyeleri altı yıl için seçilmekte, üyelerin üçte biri iki yılda 

bir yenilenmektedir. Kanunda, RTÜK üyeliğine seçilen üyenin, tekrar 

seçilip seçilemeyeceğine yönelik herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu nedenle görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi 

mümkündür. RTÜK’ün düzenleme yaptığı sektöre ve siyaset kurumuna 

karşı bağımsızlığını sağlamak amacıyla birtakım düzenlemeler 

yapılmıştır. Buna göre Üst Kurul üyelerinin, resmi veya özel nitelikte 

görev almaları, maddi menfaat sağlamaları, siyasi partiye üye olmaları 

yasaklanmıştır (6112 sayılı Kanun madde 39). Maddede belirtilen esaslara 

aykırı davranmaları halinde Üst Kurul üyelerinin görevden çekilmiş 

sayılacağı kabul edilmiştir. Bu kişilerin üyelikle bağdaşmayan, yasada 

açıkça belirtilen hallerin tespiti dışında, görev süresi boyunca 

görevlerinden alınamamakta ve en yüksek devlet memurunun yararlanmış 

olduğu sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaktadır. Böylece yasal 

düzenleme ile kurul üyelerine tarafsız ve yürütme organından bağımsız 

hareket edebilme imkânı tanınmaktadır. RTÜK Başkanı ve üyelerinin 

statüsüne ilişkin endeks değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 1: Başkan ve Üyelerinin Statüsüne İlişkin Bağımsızlık Endeksi 

 Ağırlığı Değeri 

A) AJANS BAŞKANLIK STATÜSÜ  0.20  

) Görev süresi   

• 4 yıldan az  sabit bir süre ya da yetkili kişinin takdirine bağlı düzenleme  0.20 

) Ajans başkanını kim atar?   

• Yönetim kurulu üyeleri   1.00 

) Görevden alma    

• Görevden alma imkansız  1.00 

) Ajans başkanının hükümetteki diğer memuriyet(ler)i devam edebilir mi?   

• Hayır   1.00 

) Atama yenilenebilir mi?   

• Evet, birden fazla  0.00 

)  Bağımsızlık atama için biçimsel bir gereklilik mi?   

• Evet   1.00 

  0.14 

B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN STATÜSÜ 0.20  

) Görev süresi   

• 6 – 8 yıl arası  0.80 

) Yönetim Kurulu üyelerini kim atar?   

• Parlamento  0.50 

) Görevden alma    

• Görevden alma imkansız  1.00 

) Yönetim Kurulunun hükümetteki diğer memuriyet(ler)i devam edebilir 

mi? 
  

• Hayır   1.00 

) Atama yenilenebilir mi?   

• Evet, birden fazla  0.00 

)  Bağımsızlık atama için biçimsel bir gereklilik mi?   

• Evet   1.00 

  0.143333 



205 

(2) Kurumun Hükümet ve Parlamento ile İlişkisi;  

6112 sayılı Kanunda “...idari ve mali özerkliğe sahip, tarafsız bir 

kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

kurulmuştur” denilmek suretiyle RTÜK’ün idari ve mali özerkliği ön 

plana çıkarılmış, bunun yanında tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olduğu 

belirtilmiştir (madde 34/1). RTÜK’ün, bağımsız idari otorite olması hiçbir 

denetime tabi olmadığı anlamına gelmemektedir. RTÜK’ün ayrı bir kamu 

tüzel kişiliğine sahip olduğu hususu göz önüne alındığında bu otorite 

üzerinde devletin vesayet denetimini kullanabilmesi mümkündür (Gözler 

& Kaplan, 2017: 249). 

6112 sayılı kanunda RTÜK’ün hükümete karşı yükümlülüğü açık bir 

şekilde ifade edilmemekle birlikte Üst Kurul’un Hükümet ile olan 

ilişkilerini Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir Cumhurbaşkanı 

yardımcısı veya bakan aracılığıyla yürütüleceği belirtilmiştir (madde 34/4). 

Bu kapsamda çıkarılan 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 

RTÜK,  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Bakanlar, 

bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile 

bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlarına uygun olarak 

hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu tutulmuştur (madde 10/1). 

Ayrıca bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılması ile hukuki ve mali konularda Cumhurbaşkanına karşı 

sorumludur (madde 10/2). Böylece RTÜK dolaylı olarak ilgilendirilmiş 

olduğu bakanlık (dolayısıyla bakan) aracılığı ile Cumhurbaşkanına karşı 

sorumlu hale gelmiştir.3 

2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu incelendiğinde RTÜK’ün diğer 

birim ve kurumlarla ilişkisi açısından şu bilgilere yer verilmiştir. “….Üst 

Kurulun görev ve sorumluluk alanına giren konularla ilgili olarak son bir 

yıllık gelişmelere ilişkin değerlendirmeler ile 2020 yılına ilişkin Eylem 

Planı’nda sorumlu olunan politika ve tedbirler ve bu tedbirlere yönelik 

faaliyet önerileri Cumhurbaşkanlığı Yıllık Plan İzleme Sistemi 

(CYPİS)’ne kaydedilmiştir.” şeklinde ifade yer almaktadır. Bu durum 

RTÜK’ün hükümetle ilişkisi açısından hükümete bilgi amaçlı rapor 

sunma yükümlülüğünü ortaya koymaktadır. 

Mevzuat kapsamında RTÜK’ün hükümete karşı yükümlülüğü dolaylı 

olarak ifade edilmişken parlamentoya karşı sorumlu olmasını 

gerektirecek resmi yükümlülükten bahsedilmemiştir. Buna rağmen 

RTÜK’ün TBMM ile ilişkisini ortaya koyan birtakım hükümler 

mevcuttur. İlk olarak; geçerli mazereti olmaksızın üst üste iki, bir ay 
 

3 Bakanlar, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda 

Başbakana ve TBMM’ye karşı sorumlu idi. Ancak 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile 

yapılan değişik sonucu bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumlu hale getirilmiştir. 
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içerisinde üç defa toplantıya katılmayan Üst Kurul üyeleri üyelikten 

çekilmiş sayılır. Bu durum, Üst Kurul kararı ile tespit edilir ve TBMM 

Başkanlığına bildirilir (6112 sayılı Kanun madde 40/4). İkincisi; Üst kurul 

üyeleri, her yıl ocak ayında TBMM Başkanlığına mal bildiriminde 

bulunmaktadır (6112 sayılı Kanun madde 39/7). Üçüncüsü; Üst Kurul, 

gerektiği takdirde her yıl için yapacağı işlerin programını hazırlayarak 

TBMM Başkanlığı bütçesinden bu işler için ayrılmasını talep ettikleri 

ödenek tutarını TBMM Başkanlığına sunmaktadır (6112 sayılı Kanun 

madde 41/2). Dördüncüsü; gerekli hallerde bir milletvekili yazılı soru 

önergesi ile Üst Kurul’un ilgili olduğu Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından yazılı yanıtlanmak üzere bilgi edinme yoluna 

başvurabilmektedir (1982 Anayasası madde 98).   

RTÜK’ün kararlarına karşı ilgililer idari yargıda dava açma imkânına 

sahiptir (6112 sayılı Kanun madde 47/3). Ancak mahkeme dışında hiçbir 

organın RTÜK kararlarını ortadan kaldırma yetkisi yoktur. RTÜK’ün 

hükümet ve parlamento ile ilişkisi kapsamında endeks değerleri aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 2: Hükümet ve Parlamento İle İlişkisi Açısından Bağımsızlık Endeksi 

 Ağırlığı Değeri 

C) HÜKÜMET VE PARLAMENTO İLE İLİŞKİSİ  0.20  

) Ajansın bağımsızlığı biçimsel olarak ifade edilmiş mi?   

• Evet   1.00 

) Ajansın hükümete karşı hangi  biçimsel yükümlülükleri var ?    

• Sadece bilgi için yıllık rapor sunumu  0.67 

) Ajansın parlamentoya karşı hangi biçimsel yükümlülükleri var?   

• Resmi yükümlülüğü yoktur  1.00 

) Özel yetkinin gerektiği yerde ajansın kararını mahkemeden başka kim 

bozabilir? 
  

• Hiç kimse  1.00 

  0.1835 

(3) Kurumun Finansal ve Organizasyonel Yapısı;  

RTÜK, kendisine tahsis edilen mali kaynakları kendi bütçesinde 

belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanmaktadır. Kurul 

başkanı tarafından hazırlanan bütçe Üst Kurul tarafından karara bağlanır. 

Söz konusu bütçe 5018 sayılı Kanun kapsamında Merkezi Yönetim 

Bütçesi içerisinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek 

uygulanır. Üst Kurul’un gelirleri; yayın lisans ücretleri, frekans yıllık 

kullanım ücretleri, yayın iletim yetkilendirme ücretleri ve sair gelirlerden 

oluşur. Üst Kurul gerektiği takdirde her yıl için yapacağı işlerin 

programını hazırlayarak TBMM Başkanlığı bütçesinden Hazine yardımı 

almaktadır (6112 sayılı Kanun madde 41). Ayrıca Üst Kurul personelinin 

ücret ve diğer mali hakları, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslar 

çerçevesinde Üst Kurul tarafından tespit edilmektedir (6112 sayılı Kanun 

madde 43/6). 
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RTÜK tarafından alınan mali kararların hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde Sayıştay’ın denetimine tabi olduğu yasalarda açıkça 

belirtilmiştir (5018 sayılı Kanun madde 68; 6112 sayılı Kanun madde 34/5; 

1982 Anayasası madde 160). Genel kabul görmüş uluslararası standartlar 

dikkate alınarak gerçekleştirilen bu denetim ile kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmektedir. 

Üst Kurula verilen görevlerin gerektirdiği aslî ve sürekli görev ve 

hizmetler, meslek personeli ve idarî personel eliyle yürütülmektedir. Üst 

Kurul kadrolarına atanacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartları taşımaları gerekir. Söz konusu kadrolara yapılacak 

atamalara ilişkin diğer hususlar Üst Kurul tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenmektedir (6112 sayılı Kanun madde 43/5). RTÜK’ün 

finansal ve organizasyonel yapısına ilişkin endeks değeri aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 3: Finansal ve Organizasyonel Yapısına İlişkin Bağımsızlık Endeksi 

 Ağırlığı Değeri 

D) FİNANSAL VE ORGANİZASYONEL YAPI 0.20  

) Ajans bütçesinin kaynağı nedir?   

• Hükümet ve bütçe dışı fon   0.50 

) Bütçe nasıl kontrol edilir?   

• Muhasebe memurları veya mahkeme tarafından   0.67 

) Ajansın iç organizasyonuna kim karar verir?   

• Ajans  1.00 

) Ajansın personel politikası kimin sorumluluğu altındadır?   

• Ajans  1.00 

  0.1585 

(4) Kurumun Düzenleyici Yetkilileri; 

Üst Kurul, yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma 

özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin güvence altına alınması, 

yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu menfaatlerinin korunması için gerekli 

tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda yayın lisansı, yayın iletim yetkisi 

vermek, gerektiğinde iptal etmek ve görev alanına giren konularla ilgili 

ikincil düzenlemeleri yapmak gibi görevleri yerine getirmektedir. 

RTÜK’ün düzenleyici yetkililerine ilişkin endeks değeri aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 4: Düzenleyici Yetkililerine İlişkin Bağımsızlık Endeksi 

 Ağırlığı Değeri 

E) DÜZENLEYİCİ YETKİLİLER 0.20  

) Sektörde regülasyon için ( düzenlemeden) kim yetkili?   

• Sadece ajans   1.00 

  0.2 

Bağımsızlık endeksini RTÜK için uyguladığımızda elde ettiğimiz 

değerler aşağıda topluca gösterilmiştir. 
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Tablo 5: RTÜK Bağımsızlık Endeksi 
 RTÜK 

A) AJANS BAŞKANLIK STATÜSÜ 0.14 

B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN STATÜSÜ 0.143333 

C) HÜKÜMET VE PARLAMENTO İLE İLİŞKİSİ 0.1835 

D) FİNANSAL VE ORGANİZASYONEL YAPI 0.1585 

E) DÜZENLEYİCİ YETKİLİLER 0.2 

BAĞIMSIZLIK ENDEKSİ 0.825333 

6112 sayılı yasa göz önüne alındığında RTÜK’ün özerklik ve 

bağımsızlığa sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak yasal 

göstergeler kurumun bağımsız olduğuna ilişkin kesin sonuca 

ulaşmamızda tek başına yeterli değildir. Asıl olan bağımsızlığın 

uygulamada ne ölçüde işlediği ve bu bağımsızlığa ne ölçüde saygı 

gösterildiğidir. RTÜK’ün bağımsızlık endeksine ilişkin daha önce yapılan 

çalışmaları 2019 yılı için yaptığımız çalışma ile karşılaştırdığımızda elde 

ettiğimiz değerler aşağıda topluca gösterilmiştir. 

Tablo 6: RTÜK Bağımsızlık Endeksini Önceki Çalışmalarla Karşılaştırma 

 2019 2011 2006 

RTÜK Başkanının Statüsü 0.14 0.129 0.131 

RTÜK Üyelerinin Statüsü 0.1433 0.13233 0.1433 

RTÜK’ün Hükümet ve Parlamento İle İlişkileri  0.1835 0.2 0.2 

Finansal ve Organizasyonel Yapı 0.1585 0.1835 0.175 

Düzenleyici Yetkiler 0.2 0.2 0.2 

Bağımsızlık Endeksi  0.82533 0.84483 0.8499 

2011 yılından bu güne kadar Üst Kurulun bağımsızlığını etkileyecek 

kapsamlı bir değişiklik yapılmamış olmasına rağmen 2019 yılına ilişkin 

hesapladığımız endeks değerlerinin daha düşük çıktığı görülmektedir. Bu 

farklılığa ilişkin tespitlerimiz aşağıda açıklanmıştır. 

Kurum başkan ve üyelerin statüsüne ilişkin; 

2019 yılı için yaptığımız hesaplamada RTÜK başkanının statüsüne 

ilişkin değer 0.14, RTÜK üyelerinin statüsüne ilişkin değer ise 0.1433 

olarak tespit edilmiştir (Bkn. Tablo 6). Bu değerin ortaya çıkmasında Üst 

Kurul üyelerinin, üyelikleri süresince Kuruldaki görevlerinden ve 

seçilerek geldikleri görevlerinden alınamayacağını belirten kanun hükmü 

etkili olmuştur. Endeks değerini hesaplanırken “görevden alma” ile ilgili 

alana “görevden alma imkânsız” seçeneği tercih edilerek 1.00 değerini 

vermek isabetli görülmüştür. 

Kurumun Hükümet ve Parlamento ile İlişkisi; 

2019 yılı için yaptığımız hesaplamada RTÜK’ün hükümet ve 

parlamento ilişkisine ilişkin endeks değeri 0.1835 olarak hesaplanmıştır 

(Bkn. Tablo 6). 2011 yılı ile karşılaştırıldığında bu değerin bir miktar 

düştüğü görülmektedir. Üst Kurul gerektiğinde hükümete bilgi amaçlı 

rapor sunmaktadır. Endeks değeri hesaplanırken “Ajansın hükümete karşı 

hangi biçimsel yükümlülükleri var?” sorusuna “sadece bilgi için yıllık 
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rapor sunumu” seçeneği tercih edilerek 0.67 değerini vermek isabetli 

görülmüştür. Ayrıca kanunda Üst Kurul’un parlamento ile ilişkisi 

bulunmasına rağmen doğrudan doğruya parlamentoya karşı 

sorumluluğunu ortaya koyan resmi bir yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle 

“Ajansın parlamentoya karşı hangi biçimsel yükümlülükleri var?” 

sorusuna “resmi yükümlülüğü yoktur” seçeneği tercih edilerek 1.00 

değerini vermek isabetli görülmüştür. 

Kurumun Finansal ve Organizasyonel Yapısı; 

2019 yılı için yaptığımız hesaplamada RTÜK’ün finansal ve 

organizasyonel yapısına ilişkin endeks değeri 0.1585 olarak tespit 

edilmiştir (Bkn. Tablo 6). Üst Kurul mali kaynakları sadece bütçe dışı 

fonlardan oluşmamakta, Kurul gerektiğinde TBMM Başkanlığı 

bütçesinden hazine yardımı almaktadır. Bu nedenle “Ajans bütçesinin 

kaynağı nedir?” sorusuna “hükümet ve bütçe dışı fon” seçeneği tercih 

edilerek 0.50 değerini vermek isabetli görülmüştür.  

3.3. Bağımsızlık Endeksinde OFCOM, CSA’nın Yeri ve RTÜK ile 

Karşılaştırma 

Gilardi’nin bağımsızlık endeksini kullanarak yaptığımız çalışma 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulandığı Türkiye’de 

RTÜK’ün bağımsız olduğunu ortaya koyar niteliktedir. Asıl amaç Batı 

Avrupa örnek ülkeleri içerisinde RTÜK’ün ne ölçüde bağımsız olduğunu 

tespit etmektir. Bunun için öncelikle örnek ülke olarak inceleyeceğimiz 

İngiltere ve Fransa’daki yayıncılık alanını düzenleyen otoritelerin 

bağımsızlık değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışma ile 

Gilardi’nin endeksine yer alan 5 temel başlık OFCOM, CSA ve RTÜK 

için ayrı ayrı incelenmiş ve aşağıda üç kurumun karşılaştırması 

yapılmıştır. 

Tablo 7: Başkan ve Üyelerinin Statüsü 
(İNGİLTERE) OFCOM4 FRANSA (CSA) 5 TÜRKİYE (RTÜK) 

• 6 üye Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı ile Kültür, 

Medya ve Spor Bakanlığı 

tarafından atanırken diğer 
3 üye bu 6 üye tarafından 

seçilir. 

• Başkan; Devlet 

Sekreterliği tarafından 

atanır. 

• Başkan ve üyelerin görev 

süresi 5 yıldır. Tekrar 

seçilmesinde yasal bir 
engel yoktur. 

• 3 üye, Millet Meclisi 

Başkanı tarafından, 3 üye 

Senato Başkanı tarafından, 

1 üye  (Başkan) ise 
Cumhurbaşkanı tarafından 

atanır.  

• Başkan ve üyelerin görev 

süresi 6 yıldır. İkinci kez 

seçilme imkânı yoktur. 

• Başkan ve üyeler politika 

dışı nedenlerden dolayı 

ancak Konsey üyelerinin 
üçte iki çoğunluğuyla 

• RTÜK, TBMM tarafından seçilen 

9 üyeden oluşur. 

• Üyelerin görev süresi 6 yıldır. 

Tekrar seçilmesinde yasal bir 
engel yoktur. 

• Başkanı, Üst Kurul üyeleri 

arasından yine Üst Kurul 

tarafından atanır. 

• Başkanın görev süresi 2 yıldır. 

Tekrar seçilmesinde yasal bir 

engel yoktur. 

• Başkan ve üyeler, üyelikleri 

süresince Kuruldaki görevlerinden 

 
4 https://www.indireg.eu/ (E.T: 05.05.2020) 
5 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930,         

(30 Eylül 1986 tarih ve 86–1067 numaralı İletişim Yasası) (E.T: 05.05.2020) 
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• Başkan ve üyeler yasada 

açıkça belirtilen hallerde 
Devlet Sekreterliği 

tarafından görevden 

alınır. 

• Başkanın hükümet, siyasi 

parti ve sektörle olası 

çıkar çatışmasını 
önleyecek kurallar vardır. 

görevden alınır. 

• CSA üyeleri, ulusal meclis 

üyesi, kamu çalışanı 

olamazlar. Görsel işitsel 

iletişim sektörü ile ilgili 
alanlarda faaliyet 

gösteremezler, bu 

kuruluşların çalışanı ya da 
hissedarı olamazlar. 

ve seçilerek geldikleri 

görevlerinden alınmazlar. Ancak 

yasada belirtilen yasaklara aykırı 
davranmaları halinde 

görevlerinden çekilmiş sayılır. 

• Kurul üyelerinin, resmi veya özel 

görev almaları, maddi menfaat 

sağlamaları, siyasi partiye üye 
olmaları yasaktır.  

Tablo 8: Başkan ve Üyelerinin Statüsüne İlişkin Bağımsızlık Endeksi 

 
İNGİLTERE 

(OFCOM) 
Ağırlığı Değeri 

FRANSA 

(CSA) 
Değeri 

TÜRKİYE 

(RTÜK) 
Değeri 

A) AJANS 

BAŞKANLIK 

STATÜSÜ 

 0.20      

1) Görev süresi 5 yıl  0.60 6 – 8 yıl arası 0.80 4 yıldan az 0.20 

2) Ajans başkanını 

kim atar? 
Bir ya da iki 

bakan 
 0.00 

Toplu olarak 
hükümet 

0.25 

Yönetim 

Kurulu 

üyeleri 

1.00 

3) Görevden alma 

Sadece politika 

dışı nedenlerle 
mümkün 

 0.67 

Sadece 
politika dışı 

nedenlerle 

mümkün 

0.67 

Görevden 

alma 
imkansız 

1.00 

4) Ajans başkanının 

hükümetteki diğer 

memuriyet(ler)i 

devam edebilir mi? 

Hayır  1.00 Hayır 1.00 Hayır 1.00 

5) Atama 

yenilenebilir mi? 

Evet, birden 

fazla 
 0.00 Hayır 1.00 

Evet, birden 

fazla 
0.00 

6) Bağımsızlık atama 

için biçimsel bir 

gereklilik mi? 

Evet  1.00 Evet 1.00 Evet 1.00 

   0.109  0.1573333  0.14 

B) YÖNETİM 

KURULU 

ÜYELERİNİN 

STATÜSÜ 

 0.20      

7) Görev süresi 5 yıl  0.60 6 – 8 yıl arası 0.80 
6 – 8 yıl 

arası 
0.80 

8) Yönetim Kurulu 

üyelerini  kim atar? 

Bir ya da iki 

bakan 
 0.00 Parlamento 0.50 Parlamento 0.50 

9) Görevden alma 
Sadece politika 
dışı nedenlerle 

mümkün 

 0.67 

Sadece 

politika dışı 

nedenlerle 
mümkün 

0.67 
Görevden 

alma 

imkansız 

1.00 

10) Yönetim 

Kurulunun 

hükümetteki diğer 

memuriyet(ler)i 

devam  edebilir mi? 

Hayır  1.00 Hayır 1.00 Hayır 1.00 

11) Atama 

yenilenebilir mi? 

 Evet, birden 
fazla 

 0.00 Hayır 1.00 
Evet, birden 

fazla 
0.00 

12) Bağımsızlık 

atama için biçimsel 

bir gereklilik mi? 

Evet  1.00 Evet 1.00 Evet 1.00 

   0.109  0.1656666  0.143333 

“Ajans Başkanlık Statüsü” başlığında en yüksek değer (0.157333) 

CSA’ya aittir. En düşük değer (0.109) OFCOM’a aittir. (0.14) RTÜK’ün 



211 

bağımsızlık değeri OFCOM endeks değerinden yüksek, CSA endeks 

değerlerinden düşüktür. “Yönetim Kurulu Üyelerinin Statüsü” başlığında 

en yüksek değer (0.165666) CSA’ya aittir. En düşük değer ise (0.109) 

OFCOM’a aittir. (0.143333) RTÜK’ün bağımsızlık değeri OFCOM 

endeks değerlerinden yüksek, CSA endeks değerinden düşüktür.  

Tablo 9: Hükümet ve Parlamento ile İlişkisi 
İNGİLTERE(OFCOM)6 FRANSA (CSA)7 TÜRKİYE (RTÜK) 

• OFCOM bağımsız bir 

otoritedir. 

• Yıllık faaliyet raporlarını 

parlamentoya sunar 
(Karasu, 2004: 149),  

parlamentoda hazır 

bulunarak parlamenterin 
sorularını cevaplar. 

• Ofisin performansı 

açısından parlamentoya 

karşı sorumluluk Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı ile 
Kültür, Medya ve Spor 

Bakanlığına aittir. 

• OFCOM kararları usul 

ve içerik açısından 

Yüksek Mahkemenin 

incelemesine tabidir. 

• OFCOM kararlarını 

mahkeme dışında 

geçersiz hale getirecek 

bir mercii yoktur.  

• CSA, tüzel kişiliğe sahip 

olmamasına rağmen genel kamu 

idari yapısının dışında ve 

hükümetten bağımsız bir 
kurumdur.  

• CSA, her yıl kendi faaliyetleri ile 

ilgili raporu Devlet Başkanı, 
hükümet ve parlamentoya sunar. 

• CSA’ya karşı açılacak olan 

davalarda Conseil d'État görevli 

ve yetkilidir. Kurul kararlarını 

yargı organı dışında geçersiz 
kılacak mercii yoktur. 

• CSA başkanı Yasanın 

hükümlerinin öngördüğü 

yükümlülüklerin ihlalinin sona 

erdirilmesi için yargıçtan gerekli 

önlemlerin alınmasını talep 

edebilmektedir. Yargıcın aldığı 

kararlar derhal yerine getirilir 
(Yılmaz, 2006: 261-2).  

• RTÜK, idari ve mali özerkliğe 

sahip tarafsız bir kamu tüzel 

kişisidir. 

• Hükümet ile ilişkilerini 

Cumhurbaşkanı veya 

görevlendireceği bir 

yardımcısı veya bakan 
aracılığıyla yürütür. 

• RTÜK,  Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir. 

• RTÜK gerektiğinde hükümete 

bilgi amaçlı rapor 

sunmaktadır. 

• RTÜK’ün parlamentoya karşı 

sorumluluğunu ortaya koyan 

resmi bir yükümlülüğü yoktur.  

• Üst Kurul aleyhine açılacak 

davalarda Ankara idare 

mahkemesi yetkilidir. Üst 
Kurul kararlarını mahkeme 

dışında geçersiz kılacak 

mercii yoktur.  

Tablo 10:Hükümet ve Parlamento ile İlişkisi Açısından Bağımsızlık Endeksi 

 
İNGİLTERE 

(OFCOM) 
Ağırlığı Değeri 

FRANSA 

(CSA) 
Değeri 

TÜRKİYE 

(RTÜK) 
Değeri 

  0.20      

13) Ajansın bağımsızlığı 

biçimsel olarak ifade 

edilmiş mi? 

Evet  1.00 Evet 1.00 Evet 1.00 

14) Ajansın hükümete karşı 

hangi  biçimsel 

yükümlülükleri var ?  

Sadece bilgi 

için yıllık 
rapor sunumu 

 0.67 

Sadece 
bilgi için 

yıllık rapor 

sunumu 

0.67 

Sadece bilgi 
için yıllık 

rapor 

sunumu 

 

0.67 
 

15) Ajansın parlamentoya 

karşı hangi biçimsel 

yükümlülükleri var? 

Sadece bilgi 

için yıllık 
rapor sunumu 

 0.67 

Sadece 
bilgi için 

yıllık rapor 

sunumu 

0.67 

Resmi 

yükümlülüğü 
yoktur 

1.00 

16) Özel yetkinin gerektiği 

yerde ajansın kararını 

mahkemeden başka kim 

bozabilir? 

Hiç kimse  1.00 Hiç kimse 1.00 Hiç kimse 1.00 

   0.167  0.167  0.1835 

 
6 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/23864/june2013.pdf , 

  (E.T:01.05.2020) 
7 https://www.indireg.eu/; https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/study 

audiovisual-media-services (E.T:05.05.2020) 

https://www.indireg.eu/
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“Hükümet ve Parlamento ile İlişkisi” başlığında en yüksek değer 

(0.1835) RTÜK’e aittir. En düşük değer (0.167) OFCOM ve CSA’ya ait 

olup her iki otorite için aynı endeks değerine ulaşılmıştır. 

Tablo 11: Finansal ve Organizasyonel Yapı 
İNGİLTERE(OFCOM)8 FRANSA (CSA)9 TÜRKİYE (RTÜK)  

• OFCOM, Hazine ve 

Maliye Bakanlığının 
koyduğu üst sınır 

çerçevesinde kendi 

bütçesini belirler. 

• OFCOM’un bütçesi 

devletten aldığı yardım 
ile firmalardan almış 

olduğu ücretlerden 

oluşmaktadır. 

• Ofcom’un yıllık 

hesapları Ulusal 
Denetim Ofisi 

(National Audit Office)  

tarafından yılda iki defa 
denetlenmektedir. 

• CSA, ihtiyaç duyduğu 

krediyi yıllık olarak 
sunmakta, taslak yasa 

parlamento tarafından 

onaylanmaktadır.  

• CSA sadece devlet 

bütçesi ile finanse 
edilmektedir.  

• CSA’nın hesapları 

“Cour Des Comptes” 

(Hesap Yargısı) 

tarafından denetlenir.  

• CSA’nın organizasyonu 

ve çalışma şekli 

Ulaştırma Bakanlığının 
26 Temmuz 1989 

tarihli kararnamesine 

dayanarak çıkarılan 
“Çalışma Usul ve 

Esaslarına İlişkin İç 

Yönetmelik” ile 
belirlenmiştir.  

• Kurul Başkanı tarafından hazırlanan 

bütçe Üst Kurul tarafından karara 
bağlanır. TBMM tarafından kabul 

edilerek uygulanır. 

• Üst Kurul’un gelirleri; yayın lisans 

ücretleri, frekans yıllık kullanım 

ücretleri, yayın iletim yetkilendirme 
ücretleri ve sair gelirlerden oluşur. 

• Üst Kurul, gerektiği takdirde TBMM 

Başkanlığı bütçesinden Hazine yardımı 

almaktadır. 

• RTÜK’ün harcamaları TBMM adına 

Sayıştay tarafından denetlenmektedir.   

• Üst Kurul personelinin ücret ve diğer 

mali hakları, Cumhurbaşkanınca 

belirlenen esaslar çerçevesinde Üst 

Kurul tarafından tespit edilmektedir.  

• Üst Kurul kadrolarına atanacakların, 

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartların dışındaki hususlar 

Üst Kurul tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenmektedir. 

Tablo 12: Finansal ve Organizasyonel Yapıya İlişkin Bağımsızlık Endeksi 

 
İNGİLTERE 

(OFCOM) 
Ağırlığı Değeri 

FRANSA 

(CSA) 
Değeri 

TÜRKİYE 

(RTÜK) 
Değeri 

  0.20      

17) Ajans bütçesinin 

kaynağı nedir? 

Hükümet ve 

bütçe dışı fon 
 0.50 Hükümet 0.00 

Hükümet ve 

bütçe dışı fon 
0.50 

18) Bütçe nasıl 

kontrol edilir? 

Muhasebe 

memurları veya 

mahkeme 
tarafından  

 0.67 

Muhasebe 

memurları 

veya mahkeme 
tarafından 

0.67 

Muhasebe 

memurları 

veya mahkeme 
tarafından 

0.67 

19) Ajansın iç 

organizasyonuna 

kim karar verir? 

Ajans  1.00 Ajans 1.00 Ajans 1.00 

20) Ajansın personel 

politikası kimin 

sorumluluğu 

altındadır? 

Ajans  1.00 Ajans 1.00 Ajans 1.00 

   0.1585  0.1335  0.1585 

“Finansal ve Organizasyonel Yapı” başlığında en yüksek değer 

(0.1585) olup RTÜK ve OFCOM için aynı değer elde edilmiştir. Diğer 

ikisine göre en düşük değer (0.1335) CSA’ya aittir.  

 

 
8 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/23864/june2013.pdf , 

  (E.T: 05.05.2020) 
9 https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/study-audiovisual-media-services; 

https://www.indireg.eu/ (E.T: 05.05.2020) 
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Tablo 13: Düzenleyici Yetkilileri 
İNGİLTERE 

(OFCOM) 
FRANSA (CSA) TÜRKİYE (RTÜK) 

• OFCOM 

iletişim 

alanında 

faaliyet 

gösteren 

bütün 

düzenleyici 

kurulların 

görev ve 

yetkilerini 

bünyesinde 

toplamıştır 

(Sim,2006: 

24). 

• CSA, kamusal 

yayıncılığının 

garanti altına 

alınmasını, 

rekabetin serbestçe 

yapılmasını, 

yayıncılar ile 

medya hizmet 

sağlayıcıları 

arasında ayrımcı 

olmayan ilişkilerin 

kurulmasını teşvik 

eder. Programların 

nitelik ve 

çeşitliliğini, ulusal 

kültür ve dilin 

korunmasını 

denetleyerek 

programların 

kalitesini 

iyileştirmek için 

önerilerde bulunur. 

(İletişim Yasası 

m.3/1) 

• Üst Kurul, yayın hizmetleri alanında ifade 

ve haber alma özgürlüğünün, düşünce 

çeşitliliğinin güvence altına alınması, 

yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu 

menfaatlerinin korunması için gerekli 

tedbirleri almaktadır.  

• Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının 

seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek 

Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda 

izlemekte, denetlemekte ve 

değerlendirmektedir. Seferberlik ve savaş 

ilânı hallerinde ihtiyaç duyulan hususları, 

Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli 

olarak çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirleyerek yayıncı kuruluşlara bildirmek 

ve bunları denetlemektedir.  

• Üst Kurul, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği 

ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve 

ahlaki gelişimlerini destekleyecek 

nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve 

dizileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

ile birlikte belirlenecek usul ve esaslara 

göre teşvik etmektedir.  

Tablo 14: Düzenleyici Yetkililerine İlişkin Bağımsızlık Endeksi 

 
İNGİLTERE 

(OFCOM) 
Ağırlığı Değeri 

FRANSA 

(CSA) 
Değeri 

TÜRKİYE 

(RTÜK) 
Değeri 

  0.20      

21) Sektörde regülasyon 

için (düzenlemeden) 

kim yetkili? 

Sadece ajans  1.00 
Sadece 

ajans 
1.00 Sadece ajans 1.00 

   0.2  0.2  0.2 

“Düzenleyici Yetkililer” başlığında OFCOM, CSA ve RTÜK görev 

alanı ile ilgili konularda düzenleme, izleme, yaptırım uygulama yetkisine 

sahip olduğu için üçünde de en yüksek endeks değerine (2.0) ulaşılmıştır. 

Radyo ve televizyon alanında düzenleyici ve denetleyici kurullardan 

RTÜK (Türkiye), OFCOM (İngiltere), CSA (Fransa)’nın bağımsızlık 

değerleri tarafımızca tespit edilmiş olup aşağıda tablo olarak verilmiştir. 
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Tablo 15: RTÜK Bağımsızlık Endeksini OFCOM, CSA ile Karşılaştırma 

 OFCOM CSA RTÜK 

A) AJANS BAŞKANLIK STATÜSÜ  0.109 0.157333 0.14 

B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN STATÜSÜ 0.109 0.165666 0.143333 

C) HÜKÜMET VE PARLAMENTO İLE İLİŞKİSİ  0.167 0.167 0.1835 

D) FİNANSAL VE ORGANİZASYONEL YAPI 0.1585 0.1335 0.1585 

E) DÜZENLEYİCİ YETKİLİLER 0.2 0.2 0.2 

BAĞIMSIZLIK ENDEKSİ  0.7435 0.823499 0.825333 

Kaynak: Bu çalışma için tarafımızca hazırlanmıştır. 

 

Yapılan çalışma sonucunda ulaştığımız bağımsızlık değerleri 

karşılaştırıldığında ilk sırayı 0.825333 ile RTÜK, ikinci sırayı 0.823499 

ile CSA, son sırayı 0.7435 ile OFCOM almaktadır. Ülkemiz örneğinde 

RTÜK’ün bağımsızlığına ilişkin sahip olduğu güvenceler 6112 sayılı 

yasa kapsamında şekli olarak incelendiğinde İngiltere(OFCOM)  ve 

Fransa(CSA)’daki otoritelere kıyasla yüksek bağımsızlık değerine sahip 

olduğu görülmektedir. 

Bağımsızlığı sağlamaya yönelik hukuki güvencelerin varlığı her ne 

kadar şekil açısından gerekli olsa da asıl önemli olan bir ülkedeki sosyal, 

hukuki ve kurumsal yapının o ülkedeki düzenleyici otoritenin oluşması 

üzerindeki etkisidir. Keza yasama ve yürütme organlarının yapısı, 

işleyişi, hukuk sisteminin yapısı kısacası devlet geleneği haline gelmiş 

hususlar bağımsız idari otoritelerin işleyiş biçimini de etkileyecektir. 

RTÜK için bu durum ancak Türkiye’nin siyasal kültür ve demokrasi 

anlayışı ile açıklanabilmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

RTÜK’ün bağımsızlığına ilişkin sahip olduğu güvenceler 6112 sayılı 

yasa kapsamında şekli olarak incelendiğinde, örnek ülkelerdeki kurullara 

kıyasla en yüksek değere sahip olduğu görülmektedir. Bağımsızlığa 

yardımcı olacak yasal ve yapısal çerçeve otoritenin gerçekten bağımsız 

olabilmesinin ön koşulu olmakla birlikte bu yasal göstergeler fiili durumu 

açıklamakta bazen yetersiz kalabilmektedir. RTÜK için bu durum ancak 

Türkiye’nin siyasal kültür ve demokrasi anlayışı ile açıklanabilmektedir. 

RTÜK’ün teorik ve fiili açıdan bağımsızlığını sorgulamaya yönelik 

tespitlerimiz şöyledir: 

• Yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen otoritelerin 

bağımsızlıkları açısından yöneltilen en büyük eleştiri üyelerinin göreve 

gelme şekline ilişkindir. Siyasi parti grupları tarafından gösterilecek 

adaylar arasından seçilen bir kurulun bağımsızlık ve özerkliğinin gereğini 
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nasıl yerine getirebileceği tartışma konusudur. Kurulun siyasi baskıya 

maruz kalmadan karar alabilmesi için siyasi parti grupları yerine 

kamuoyunda saygınlık kazanmış sivil toplum kuruluşları, iletişim 

fakülteleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmesi 

sağlanabilir.  

• Üst kurul başkan ve üyelerinin tekrar seçilmesine engel bir 

hükmün yasada yer almaması, üyelerin tekrar seçilebilmek kaygısıyla 

tarafsız davranamayacakları şüphesini ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun 

önüne geçebilmek için üyelere sadece bir kez seçilme imkânı verilebilir.  

• 6112 sayılı Kanunun 40/5 maddesinde “Üst Kurul toplantılarındaki 

müzakereler gizlidir ve açıklık kararı alınmadıkça müzakereler 

açıklanamaz.”  ifadesi kurulun kamuoyuna hesap verebilirliği açısından 

olumsuz bir durumdur.  
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TÜRKİYE VURGUSUYLA EĞİTİM-ÖĞRETİMDE NİTELİK-

NİCELİK DİKOTOMİSİ YA DA BİR BEKA KAYGISI 

Menderes Alpkutlu* 

Giriş 

İnsan, iyilik ile kötülük arasında salınan bir varlık şeklinde de 

tanımlanır. Nitekim farklı düşünürler gibi, Monteigne’in de “Her 

insanda insanlığın tüm halleri vardır.” tespiti yapısal bu esnekliğin altını 

çizer. Muhtemelen insanın bu özdeki ikilemidir ki devlet 

örgütlenmesini tarihin ağırlıklı bir döneminde insanın gelişen 

yazgısının temel etkeni kılmıştır. Özellikle devletin, meşru güç 

kullanma yetkisiyle insanı, yine insanın aşkın hırsının ürünü tehditlere 

karşı korumanın en etkili araç görülüşü, onun bu konumunu daha da 

tahkim ederek günümüze ulaşmasını sağlamıştır.  

 Bu güzergâhta post-modern dinamizmin çeşitli liberal 

çıkışlarına rağmen devlet realitesi, yaşamın sürekli yenilenen “kargaşa 

ve suç patlamasıyla” (Seneca, 2019: 32) ulusal ve uluslararası sahadaki 

belirleyiciliğini korumuştur. Hatta 21’inci yüzyılın tecrübe edilmekte 

olunan ilk yirmi yılında da, genel geçer bir güvenlik ortamından ziyade; 

devlet, grup ve kişilerin beklentileriyle yön bulan ilişkiler ağı da bunu 

yansıtmaktadır. 

 Anlaşılan o ki, geleneksel ortak moral değerlerinin gittikçe daha 

fazla gölgelendiği bu aktüel tablo, yakın gelecekte de yeni güvenlik 

konularıyla güncellenişini sürdürecektir (Alpkutlu, 2017). Ne var ki 

temelinde eksik veya yanlış eğitim-öğretim olduğu varsayılan bu 

özdeki kronik gelişmelerin çözümü ise çoğunlukla, eğitimden ziyade, 

sert güvenlik tedbirleri üzerinden tanılanarak geliştirilen palyatif 

çözümlerle giderilmeye çalışılmış ve çalışılmaktadır. Görünen o ki gün 

be gün yeni suç çeşitleri lehine sonuçlar doğuran bu çıkmaz, adaletli bir 

dünya tasavvurunu hedefleyen esaslı bir eğitim-öğretim felsefesi ve 

pratiği ortaya çıkana dek, ulusal ve uluslararası sosyolojiyi ve 

kriminolojiyi de belirlemeye devam edecektir. 

  Bu perspektifle Türk tarihine bir göz atıldığında, zamanın ruhuna 

uygun eğitim sistemleriyle liyakat özlü yönetimler oluşturmuş 

beylikler, devletler ve imparatorluklar dikkat çekmektedir. Nitekim 

tarihe yön vermiş bu sınıftaki her büyük devletin ihtişamlı dönemleri 

gibi gerileyiş dönemleri de yine eğitim odaklı tutumların sonucu 

derinleşmiştir (Seneca, 2019). Bu dolayımda, bir dönemin egemeni bir 

milletin ardıl kuşakları da -yazgı rezerviyle- gerileyiş kavşağına yine 
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eğitimdeki düzeylerini kaybetmeleriyle girmişlerdir. Böyle sert 

düşüşlerin yaşandığı durumlarda ise bir zamanların yetkin devlet(ler)i, 

yönetilen için değil güven, güven(lik)sizlik kaynağı olmuştur. Halk ise 

“büyük balığın küçüğü yemesi” metaforuyla hem devlet için, hem de 

türdeşi için bir tehdit unsuru kabul edilerek beka konusu görülmekten 

kurtulamamıştır. 

 Bu dolayımda Türkiye’nin, sıklıkla değişen eğitim sistemi 

değişiklikleriyle, sorunun farkında olduğu söylenebilir. Ancak, varılan 

sonuçlara bakıldığında, konunun yeterince özüne odaklanıldığını iddia 

etmek güçtür. Nitekim bu farkındalığı yansıtan anket çalışmalarından 

birinde farklı branşlarda öğretmen adaylarının eğitim sistemlerinin 

sorun gidermekten çok kendisinin sosyal, siyasal ve ekonomik sorun 

üreten pozisyonuna odaklanması bu iddiayı desteklemektedir (Yeşil ve 

Şahan, 2015: 124-125). Elbette çeşitli açılarda malumun ilanı da 

denilebilen bu gerçek, Dünya tarihinde de çok sayıda devletin 

gerilemesi ve tarihten çekilmesinin temel nedenleri arasında sayılmıştır 

(Haldun, 2010). Nitekim eğitim-öğretim sistemlerinin bugün de insanın 

kabahat ve suça meyilli taraflarını besleyen niteliksizliği, Türkiye’yi de, 

olanca klasik ve elektronik tedbir setine rağmen, sıra dışı bir güvenlik 

ve savunma maliyetiyle karşı karşıya bırakmıştır. 

 O halde, dün olduğu gibi bugün için de denilebilir ki büyük devlet 

olmanın ilk şartı, çağdaş, eşit ve özgün eğitim-öğretimden geçmektedir. 

Hatta mazinin bazı dilimlerini şekillendiren bu realite, demokratik 

rejim ve kapitalist ekonomik sistemlerde, görece sanala sıkışık genç 

kuşaklardan ortalama düzeyde yararlanmanın da ön koşuludur. Ne var 

ki çoğu devlet uygulamasında önceliği nitelik ve evrensel gönenç 

olmadığı anlaşılan eğitim-öğretim sistemleri, pek çok örnekte 

“demokratik sınıf yönetimi[ni]” (Demirtaş’tan akt. Okutman, 2010: 

944) dahi baltalayarak genç kuşakların birlikte ve dayanışarak yaşama 

zeminini olumsuz etkileyebilmektedir.  

 Daha sarsıcı olan ise Dünya’nın genel asayiş manzarasında 

toplumların birbirine benzeyen sosyolojik ve psikolojik sorunlarına 

rağmen, eğitim-öğretim ayağında ortak çözüm yeterince aranmayışıdır. 

Nitekim çevrenin tahribi, hayvan neslinin birer birer tükenmesi ve insan 

türünün sonunun yaklaştığı iddiaları, aşkın riskler taşıyan bu eksendeki 

kayma ve kaygının son yankılarıdır. Ne var ki, klasik dönemlerde bu 

özde sorunlara daha şeffaf mücadeleler üzerinden ortak çözümler 

aranırken, modernite sonrası süreçte gelişen aşkın bireysellikle olgu 

daha netameli bir hâl almıştır. Mesela, çoğu ülkenin kendi imkânları 

oranınca karşı durduğu Korona/Kovid-19 salgını, kısa sürede, mazinin 

konvansiyonel ve cephe savaşlarını aşıp, reel ve sanal bağımlılıkları 

kabarık tüm insan kümesini tehdit eder hâle gelmiştir. Dünya’nın içinde 
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olduğu bu durum, bir bakıma, onun eğitim-öğretimde nerde 

durduğunun da güncel bir testi olmuştur. 

 Diğer yandan, odağında eğitim olan bu gidişata dönük politik 

çarelerden biri telakki edilen “demokrasi kendi kendini yönetmek ve 

eğitimin de çok büyük ölçüde kendini eğitmek olduğu” (Chomsky, 

2007: 12) savı ise anlaşılan bu kriz anında çözüm doğuramamıştır. 

Nitekim bu özde tarih, kimi toplumların olağanüstü hâllerde gerçeği 

sezerek fert veya grup olarak çare arayışına topyekûn girip ömürlerini 

uzattığını, kimi devletlerin ise eğitim özlü yaşanan bu gerilemenin 

farkına bile varmadan tarihten silindiğini gösterir. Bu bağlamda yakın 

gelecekte nasıl bir Dünya’nın şekilleneceğini ise zaman gösterecektir. 

 Bir kez daha tarih penceresinden olguya bakıldığında, Türk 

toplumu, bu özdeki sarsıntıları çoğunlukla önleyememiş olsa da, insanı 

yaşatma felsefesiyle süreci yeni bir varoluşa dönüştürebilmiştir. Ancak 

Korona salgının küresel bir tehdide dönüştüğü şu günlerde, Dünya’nın 

hümanist görülen bir dizi ülke yönetimi, insanlık bir yana, kendi 

vatandaşını dahi gözden çıkarabilmiştir. Diğer yandan 21’inci yüzyılda 

da Türkiye’nin bu özdeki insani refleksi ise insanı, devleti ve töreyi 

merkeze alan inanç ve hayat felsefesiyle sıra dışı bir tutum sergilemiştir. 

Bu bile, Türk toplumunun, nitelikli bir eğitim sistemiyle sorunlarının 

önemli bir kısmından arınma potansiyeli taşıdığında yorumlanabilir.    

 Bu dolayımda atılacak her adımda öznenin de nesnenin de insan 

oluşu, eğitimi, insan merkezli her sorunun merkezine çekmektedir. 

Ancak, doğan her çocuk, çoğunlukla yararlı çiçek özü taşıyan bir nüve 

olmasına rağmen, eksik veya yanlık eğitimle çıktısı ya bir diken ya da 

gül özelliği taşıyabilmektedir. Nitekim Dünya tarihinin kapsamlı bir 

bölümünün sosyolojik gerçekleri de bu insanlık bahçesinin, çoğunlukla 

yok edilircesine, güllerden diken derilen gelişmelerle pratiğe 

yansıdığını göstermektedir. Genellikle bu duruma düşen toplumlarda 

ise “en güzel bahçe dahi, niteliksiz bahçıvanın inisiyatifine bir an 

bırakıldığında, O’nun kuruttuğu çiçekler ile ektiği dikenleri, sonra 

gelen onlarca nitelikli bahçıvan, yıllarca süren çabaya rağmen, 

yeterince yararlı kılamamıştır.  

 Bu yelpazede Türkiye’ye gelince, büyük mesafe kattetiği anlaşılan 

okullaşma oranına rağmen, temel ihtiyaçlar piramidinin ilk iki 

basamağında biriken bir insan kümesiyle öne çıkmaktadır. Elbette bu 

durumda vatandaşın azımsanmayacak bir kısmı da iş, sevme-sevilme 

ve saygı gibi ihtiyaçlarını dahi, nitelik, kolektif gönenç ve kalite yerine, 

kolayca hukuk dışına da taşabilen nepotik dayanışmalarla 

geçiştirebilmektedir. Böylece, toplumun ekonomik ve moral değerlerini 

ayakta tutan sınırlı bir insan kümesi kolaylıkla çok yönlü bir hak 

kaybıyla yüz yüze kalabilmektedir. 
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 Bu giriş etrafında çalışma bütününde; “Anlayan, anlaşılan, 

anlatabilen ve ortak değerlerde uzlaşabilen bir vatandaş; anlaya ve 

anlaşılabilirliği bulanık, birkaç diploma ve sertifika sahibi kalabalıktan 

daha pozitif düzeyde devlet güvenliğine yansıyabilir” varsayımı 

tartışılmıştır. Bu özde cevabı aranan sorular da olmuştur ki bunlar: 

a. 21’inci yüzyıla pozitifi yansıyacak bir kuşağın kalitesi, yalnız 

bitirilen okul ismi veya alınan diploma sayısıyla ölçülebilir mi?  

b. Miladi üçüncü bin yılda, 20’nci yüzyılın eğitim-öğretim 

perspektifiyle, genç nesli olgunlaştırarak hayata hazırlamak mümkün 

müdür? 

c. Mevcut eğitim yaklaşımıyla hayat çarkının dışına itilen riskli insan 

kümesi genişlemeye devam edecek midir?  

d. Küreselleşme ve yerelleşme, kadın-erkek, yaşlı-genç ve varsıl-

yoksul ayrımlarıyla iyice bozulan yaşam ritminde yerel ve küresel 

toplumu gelecek kaygısından uzaklaştırabilecek bir eğitim-öğretim 

sistemi mümkün müdür? Mümkünse bunun belirgin bir modeli 

geliştirilerek nasıl pratiğe dökülebilir?  

 Sonuç olarak, çalışmanın genelinde cevapları verilen nitel özlü bu 

çalışma, bir hipotez, birkaç kritik soru ve bazı ilişkili önermeler 

eşliğinde dört ana ve çeşitli tali başlık etrafında şekillenmiştir. Bu 

çizgide bir tema ve ana fikir etrafında yön bulan metnin yönteminde ise 

analitik ve tanılayıcı bir yaklaşım tercih edilmiştir. Diğer yandan, yazın 

alanı üzerinden yapılan okumalar ile ampirik birikim ve gözlem içeren 

çeşitli tekniklerle de yöntem yer yer genişletilmiştir. Konu boyutuyla 

ise tarihi akış içinde ve Anadolu fotoğrafı üzerinden eğitim-öğretim 

sorunsalına değinilmiş ve güncel gelişmeler üzerinden devlet 

güvenliğine ilişkin çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu çerçevede, “Yeni 

bin yılın ilk yüzyılının ilk çeyreğinde de Türkiye’nin de kalıcı 

güvenliği, savunma direnci ve mevcut yüzyıla yön verebilirliği, birinci 

derecede, eğitim sistemiyle ilişkilidir.” sayıltısıyla desteklenmiştir. Bu 

yönde bir sinerji yakalamanın en sade yolu ise, olgunun bir 

etkileneninin ifadesiyle “Bir çocuk, bir öğretmen, bir kalem ve bir kitap 

dünyayı değiştirebilir. Tek çözüm eğitimdir. Eğitim her şeyden önce 

gelir” (Yusufzay, 2019: 351) felsefesinde belirmiştir.   

1.1. Kavramsal çerçeve 

Eğitim-öğretim (education- instruction), Dünya gezegenin neredeyse 

her döneminde ve bölgesinde güvenlik ihtiyacını dolaylı olarak 

derinden etkilemiştir. Bu noktadan hareketle “eğitim, belirli amaçlara 

bağlı olarak, bireylerin kendi yaşantıları aracılığıyla insan 

davranışlarında belirli program süreçlerine bağlı olarak, kasıtlı ve 

istenilir davranışlar oluşturma süreci” (Topses, 2006: 28) olarak 

tanımlanmıştır. Daha pozitif bir açılımla eğitim, öğretimi de 
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kapsayacak şekilde, yeni kuşakların, adaletin ve güvenliğin en az 

nesnesi olacak şekilde yetiştirilerek toplumda doğru ve faydalı 

pozisyonlar edinebilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyle donatımını 

sağlayan okul içi veya dışı faaliyetlerin bütünüdür. Spesifik anlamda 

öğretim ise “belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, 

tedrisat, talim” anlamlarıyla ön plana çıkmaktadır. Her iki kavramın bir 

bağımlı değişkeni olan beka ise kısaca, “kalıcılık ve ölmezlik” 

açılımıyla geleceğe en az risk ve tehlike ile yürüyebilmeyi ifade eder 

(www.tdk.gov.tr, 2019).  

    Tarihsel perspektifle bu üç olgu sentezlendiğinde Sümerlerle (M.Ö. 

3000-2500) başlayarak kurumsallaşan bir eğitim-öğretim manzarası 

belirir (Öksüzoğlu, 2006: 3). Haliyle bu kadim eğitim oluntusunun 

seyrinde öne çıkan Türk-İslâm medeniyetinin konumu ve yüksek-

öğretim geleneği ise 11’inci yüzyılla yaygınlaşarak dönemin 

koşullarına göre küreselleşmeye başlar. Nitekim bu dolayımda Sultan 

Alparslan liderliği ve veziri olan Nizamülmülk’ün kurucusu olduğu 

Bağdat merkezli “Nizamiye” eğitim kurumları, süreçte kilit rol oynar. 

Özellikle bu adımdan kısa bir süre sonra Konya, Nişâbur ve Musul gibi 

örnek şehirler üzerinden kurulan ortalama 30 eğitim müessesesi ise 

dönemin orta ve yükseköğrenim ihtiyacını karşılayarak sonraki 

hamlelere zemin hazırlamıştır (Sarıçam, 2015: 21).  

 Orta Asya merkezli bu hamle, bir bakıma Doğu’nun aydınlık çağını 

temsilde öneli bir yer edinirken, Batı’da ise bu birikiminden de 

yararlanarak Antik Çağ geleneğinin devamı gösterilebilen Fransa 

(Charle ve Verger, 2005: 11) merkezli Bologna oluşumunu etkilemiştir. 

Nitekim bu bağlamda öne çıkan girişimler olarak “Oxford, Cambridge 

ve Padova gibi örnekler” (Charle ve Verger, 2005: 8/18) dikkate değer 

Batı merkezli hamleleri temsil etmişlerdir. Benzer çizgide yol bulan 

“Kopernik (Polonyalı); Bacon, Harvey ve Newton (İngiliz); Descartes, 

Fermat ve Pascal (Fransız); Tycho Brahe (Danimarkalı); Paracelsus, 

Kepler, Leibniz (Alman); Huygens (Hollandalı) ve Galileo, Toricelli, 

Malpighi (İtalyan)” gibi bilim ve eğitim-öğretim öncüleri olarak 

isimleri öne çıkan düşünürlerdir (Rossi, 2009: IX-1).  

 Ne var ki Batı’da adım adım bu özde gelişen aydınlanma hamlesi; 

Doğu’da İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd rüzgârıyla (Charle ve Verger, 2005: 

11/20) yakalanan ivmenin yavaşlamasıyla karşılık görememiştir. 

Böylece Yeni Çağ, Batı tekelinde şekillenmeye başlamıştır. 

Dolayısıyla, 15’inci ve 16’ncı yüzyıllarda Batı, bilimsel ve eğitsel 

anlamda daha dinamik ve etkin bir döneme girerken, Selçuklu birikimi 

üzerinden Osmanlı Devleti, eğitimde duraklama evresine girmeye 

başlamıştır. Bilhassa İznik’te (1330) Bursa’da, Edirne’de ve 

İstanbul’da, Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreseleri özelinde 

http://www.tdk.gov.tr/
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yapılan bilimsel ve eğitsel hamlelerin aksaması süreçte kritik rol 

oynamıştır (Uzunçarşılı, 1988: 1-5/48).  

 İleriki çağlarda eğitim-öğretim sistemini aşıp hayatın geneline 

yayılan bu yozlaşma, Yakın Çağ ile yerini, eğitimde yeni arayışlara 

bırakmıştır. Bu parametrede “Askerî Mühendislik (kara-deniz), Askerî 

Tıbbiye ve Harbiye’nin açılmasıyla ise askeri nitelikli yeni bir 

paradigmanın önü açılmıştır. Ne var ki bu paralelde açılan bir dizi 

rüştiye ve idadi düzeyinde okul ise sivil ve askeri bürokrasinin personel 

ihtiyacını, ideolojik açılımlarla karşılanmaktan öte iddialı bir sonuç 

doğuramamıştır (Alkan, 2008: 9-11). Özellikle Tanzimat sonrası süreç 

ile Cumhuriyet Dönemi’nin kimi olumsuz tartışmaları eşliğinde 

sergilenen eğitime çözüm arayışları ise bu dolayımda birkaç asırlık 

eğitim-öğretim yozlaşısının devamı olmaktan kurtulamamıştır (Dölen, 

2009).  

 Son aşamada, güvenlikli bir hayat için nesillerin zihnen ve bedenen 

doğru beslenmesinin gerekliliği ilkesi, yönetmenin de yönetilmenin de 

zorlaştığı Sanal Çağ nitelemeli 21’inci yüzyıl için de olanca önemini 

korumaktadır (Başaran, 2007: 23). Dolayısıyla 21’inci yüzyılda da 

eğitimde öncü olmak, çoğu alanda başarının da sigortası pozisyonuyla 

öncelikli yerini korumaktadır. Bir diğer açıdan, eğitimde de “liderliğin 

olmadığı bir yerde kaliteden bahsetmek tarihsel hata olacaktır.” 

(Deming’den akt. Çakırer, 2009: 189) ifadesi geçerliliğini 

korumaktadır. Ne var ki genel eğitim-öğretim uygulamalarında günü 

veya sınavı kotarıcı yaklaşımlar, otodidaktik çabanın ürünü nitelikli 

kümenin de etkisini azaltmıştır. Haliyle eğitim kaynaklı sarsıntılarla 

ortaya çıkan her güvenlik ve savunma problemi de çoğunlukla salt 

güvenlik tedbirleriyle kalıcı bir çözüme kavuşturulmadığından, adli ve 

tıbbi temalar özlü sosyal ve ekonomik maliyet kabarmıştır. Böyle 

çalkantılı anlarda ise niteliksiz ve iradesiz geniş insan kitlesi, kendi 

benzerini destekleyerek kısır döngüyü beslemiştir.  

1.2. Eğitim, güvenlik ve beka İlişkisi 

Dünya gezegeninin klasik evresi kayda değer oranda aile, toplum ve 

devlet sorumluluğuyla uygulanan eğitim yaklaşımıyla gelişmiştir. Bu 

olgu, geleneksel dilimde hayat boyu süren bir algıyla pratize 

edilmişken; modernleşme evreleriyle bunun yerini, adım adım daha 

formel mekanlara, sınırlı zaman aralığına ve birkaç disipline indirgenen 

bir yöntem almaya başlamıştır (Çalık, 2006: 10/15). Gelinen nokta 

itibariyle öne çıkan resmi uygulamalarla ise genellikle ahlaktan 

soyutlanmış paket öğretimlerle pazarlanan bir eğitim-öğretim modeli 

öne çıkmaktadır.  

 Ne var ki bazı açılardan yeni tür bir insan ve ihtiyaç modeli üreten 

bu süreçte, sosyal hayatı derinden etkileyen “özdenetim”, özgüven ve 
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çalışma istenci, ancak resmi makamların dayatmasıyla sınırlı kalmıştır 

(Tosun, 2002: 175).  Bir başka açıdan denilebilir ki, bir rol modellikten 

ziyade dar bir uzmanlık alanına sıkıştırılan bu öğretim aktivitesi, bireye, 

diploma eşittir iş, hükümetlere ise eğitsel istatistik eşittir başarısı 

yanılgısıyla yansımıştır. Böylece aile ve iç disiplinle öğrenilen ve 

gözlenen bilgiyi erdemli davranışa dönüştürme kuralı önemli oranda 

ihmal edilmiştir. Dolayısıyla, formel eğitim-öğretim sürecinin her bir 

basamağına finansal bir maliyetle eklenen ilgisiz, yeteneksiz ve üretken 

bilgiden yoksun geniş bir küme devletin ve toplumun nitelikli 

kanadının sırtına yük olmuştur. Hatta bu küme, eğitim-öğretim çarkına 

iç motivasyonla, ilgiliyle, kabiliyetle ve emekle katılanlara hayatın pek 

çok evresinde ekstra yük olarak yansımıştır. Elbette bunun yetişkinlik 

dönemindeki örtük maliyeti ise her geçen gün yaygınlaşan yozlaşışıyla 

daha fazla güvenlik, hastane, hapishane ve adliye üzerinden devlete 

fatura yansıtmıştır.       

 Genel olarak son iki asrın hızla yeniden şekillenen eğitim-insan 

manzarası bu iken, daha bilinçli denilebilecek toplumların koruyucu 

dinamiği ise kaldığı kadarıyla “kültürel eğitim teorisini” (Gasset, 1997: 

13) resmeden bilinç ve çaba üzerinden yol bulmuştur. Bu bağlamda 

Türk milleti de, tarihin faklı sarsıntılarına rağmen, bekasını çoğunlukla 

milli kültürüne dayanan eğitim ve öğretim dinamikleri üzerinden 

koruma başarısı gösterebilmiştir. Nitekim tarihte yaşanılan kardeş veya 

aile içi iktidar kavgalarına rağmen Türkler, eğitim özlü güçlü devlet-

millet dayanışmasıyla 21’inci yüz yıla ulaşmıştır.  

 Bu bağlamda denilebilir ki, Türkleri tarih boyunca başat aktör 

yapan, çözülmelerinin önünü açan temel faktörler eğitim-öğretim 

düzeyi olmuştur (Şeker, 2011: 148-149). Nitekim 16’ncı yüzyılda da 

eğitim-öğretim odaklı yaşanan çok parametreli gerileyişle daha uzun 

erimli yeni bir gerileme dönemi başlamıştır. Öyle ki bu çizgide 19’uncu 

yüzyılda hızlanan ve Cumhuriyet Dönemi eğitim felsefesini de 

etkileyen entelektüelizm, pozitivizm, ilericilik (progresivizm), 

daimicilik (prennializm), temel esascılık (essentializm), varoluşçuluk 

(egzistentialism) ve materyalizm gibi akımlar ise (Topses, 2006: 28/42) 

memur yetiştiren okullaşmadan öteye yeterince geçememiştir 

(Yurdakul, 2008: 65/201). Hatta bu sürecin eğitim öyküsü, “…ne acıdır 

ki, bir eğitim çatısının altına mâsum ve tertemiz giren nice Türk çocuğu, 

diplomalarının sayısı çoğaldıkça…, mevcut ve şifâhî değerlerinden fire 

vere vere gönlü kararmış, gözü dönmüş olarak, memleketin huzur, 

âsâyiş ve emniyetini tehdit eden bir zorba olarak söz sahibi kesiliyor” 

(Ayverdi, 2011: 23) eleştirisini de almaktan kurtulamamıştır.  

 Nihayetinde; duygu, fikir ve eylem arasında uyumlu ve keşfedici bir 

irade inşa etmeyen eğitimin (Payot, 2019: 178) güven/lik olgusuna 
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pozitif katkısı sınırlıdır. Nitekim bu yelpazede dün olduğu gibi bugün 

de Dünya’nın farklı kıta ve coğrafyasında azımsanmayacak sayıda 

toplumun yaşadığı gelecek kaygısı bu savın güncelliğini koruduğunu 

göstermektedir. Bu oluntuda öne çıkan sorunlu eğitim-öğretimin çıktısı 

kimi yönetici ve eğiticiler ise mevcut nesli ve kurumları düzeltme adına 

girdikleri yolda genellikle daha da yozlaştırırken, diğer yandan kimi 

eğitim-öğretim kurumları ise otodidaktik yetişen birikimli insan gücünü 

dahi etkisiz kılmaktan kurtulamamıştır. Bu anlamda “öğrenmemi 

engelleyen tek şey, aldığım eğitim olmuştur” (Einstein’dan akt. Titiz, 

2000) ifadesi de bu manzaraya ışık tutan kadim ironik bir vurgu 

görülebilir. 

1.2.1. Gelecek kaygısı üreten eğitim-öğretim 

İnsan ve devlet kavramlarını kaygı ve korkudan tamamen arınık 

düşünmek mümkün değildir. Hatta modernite sonrası dönemin 

dinamizmi,  asırlık zaman dilimi bir yana, birkaç yılda değişen stresli 

bir hayat akışını doğurmuştur. Bir bakıma, “insanı, insanın kurdu” 

gören yapısalın da bir sonucu olan bu durum, Yakın Çağın semptomları 

da dikkate alındığında iki uzanımda açıklanabilecek bir güvenlik-

savunma yansısı ortaya çıkmaktadır. Bunlar:  

a. Kültürel değerleri ile modern medeniyetten özgün yararlar çıkaran 

ve bunu eğitim-öğretim sistemiyle de uyumlu kılan Batılı toplumlar,  

b. Kendi toplumsal değerlerini ve öykündükleri toplumların maddi 

ve moral değerlerine bağlayarak uyguladıkları eğitim-öğretimle de 

özgün bir yön bulmakta güçlük yaşayan ülkeler şeklinde sıralanabilir.  

 Bu ikili tasnifin ilk kategorisinde yer alanlar, Dünya’nın finans ve 

teknik açıdan zengin Batı ülkeleridir. İkinci kategoride yer alanlar ise 

ilk hamleyi eğitimde yapma potansiyelini yeterince gösteremeyen 

bağımlı diğer toplumları gösterir. Dolayısıyla, çeşitli güvenlik 

meselesiyle başı dertte olan bu ülkelerin yüksek tondaki gelecek 

kaygıları anlamsız ve temelsiz değildir.  

 Bu uzanımda Türkiye’nin de eğitim-öğretim bağlamında çok yönlü 

bir yeniden yapılanma çabasının içinde olduğu açıktır. Lakin bu eğitim-

öğretim performansı göz önünde bulundurulduğunda, zaman zaman 

nüfus değişiminden daha hızlı artan öğrenci, öğretmen, okul ve derslik 

sayısına rağmen (Tan, 1989) nitelikte açık bir eksikliğin olduğu bir 

sonuç da gözden kaçmamaktadır. Pek çok açıdan bu kısır döngünün 

gelişmesinde ise eğitimin “salt bilgi öğretimi” müfredatıyla 

şekillenişinin önemli bir payı olmuştur. Özellikle eğitim-öğretim 

sistemlerinin yeterince karakter geliştirici, milli ülkülere cevap verici 

olmayışı ve uygulamadaki yetersizlikleri (Tan, 1989: 1-2) son iki asırlık 

savunma ve güvenlik meselelerini de katlamıştır.  
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 Elbette bu özde eğitim mevzuatının da altını çizdiği “strateji, 

teknoloji ve çevre” faktörlerinin verimli ve etkin güncellenemeyişi 

önemli pay sahibidir  (Balcı, 2000: 496-497). Yine süreçte zaman 

zaman yapılan alelade reformların ise “yıkıcı yenilikle” de 

(Schumpeter’deb akt. Kıyan ve Özel, 2011: 109-110) sonuçlanarak 

olguyu karmaşıklaştırmıştır. Bu dolayımda hayatın pek çok 

kademesinde çarkın dışında kalan (Sennet, 2011) gayrı memnunlar ile 

memnunların çeşitli örnek olaylar üzerinden çatış(tırıl)ma manzaraları 

ise çoğunlukla başka ulusların da tarafı olduğu iç güvenlik ve savunma 

meseleleri olarak Ülkenin geleceğini negatif etkilemiştir.  

 Sonuç itibariyle, Aliya İzzetbegoviç’in vurgusuyla, “idare edilmek” 

önceliğiyle yetiştirilmiş bir nesilden güven-lik sağlayıcı özgün ve 

düzgün bir kuşak çıkarmak kolay değildir. Hatta bu bağlamda eğitim-

öğretimin niteliksizi, güvenlik sorunlarının niteliğini arttırır. Nitekim 

çok sayıda örnekte informel eğitim kanallarının tıkanıklığı veya 

etkisizliği, formel eğitim sürecinin yetersizliğiyle birleşerek aileye ve 

topluma ek maliyetler yüklemiştir. Bir diğer taraftan da eğitimdeki 

bocalamanın yol açtığı niteliksiz toplumsal katmanlaşmayla ulusal 

güvenlik konusunu riske girmiştir. Bu sorunsalın 21’inci yüzyılda öne 

çıkan çözüm yolları ise diplomayı ve sertifikayı aşan derinlikli bir 

“toplum siyaseti” ve “dünya toplumu” (Luhman’dan akt. Yoldaş, 2011: 

93) kalitesini yakalayamadığından istendik sonuç vermemiştir (Eroğlu, 

2004).   

1.2.2. Toplumu güvenli ve huzurlu kılan eğitim 

Yapısalı ile yaşam serüveni dikkate alındığında, insan yaşamının bir 

kazanıma veya kayba dönüşümü önemli oranda eğitimle alakalıdır. 

Nitekim bu çerçevede bir devlet başkanı gözüyle Napolyon’un, “iki şey 

dünyaya hükmeder: Biri kılıç, biri düşünce. Kılıç eninde sonunda 

düşünceye yenilir” (Tozlu, 2003: 8) sözü de bu savı destekler bir 

yaklaşımın altını çizer. Bu çerçevede modern evrenin benimsediği 

yaklaşım ise ağırlıklı olarak resmi eğitimin-öğretim sistemleriyle 

belirlenir.  

 Nitekim modern periyotta da genç kuşaklarını çağın ihtiyaçlarına 

uygun geçerli bilgi ve erdemle donatmış toplumlar, insanlığın zirvesi 

filozoflar ile yönetimin nitelikli kişilikleri görülen lider ihtiyacını 

karşılamakta zorlanmamışlardır (Gordon, 2016). Nitekim bu yönde 

Aldous Huxley’in de “ne öğretirseniz öğretin, doğru ve güzel öğretin” 

(Glasser, 2000) önermesi, adeta çağın bir gerçeği olarak formel sürecin 

sahip olması gereken hassas noktalardan bir diğerine vurgu yapar. Tabii 

böyle kazanımlar ise bireysel öz-güveni besleyerek güvenlik 

sorunlarının minimum kalmasını ve toplumun üzerine ekstra bir 

finansal ve sosyal yükün binmesini (Covey, 2009) engellemiştir. 
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 Başka bir açıdan, moderniteyle çok katmanlı bir öğretim hizmetine 

dönüş(türül)en eğitim, belli başlıklarda uzmanlık gerektiren bir 

paradigmanın da önünü açmıştır. Bu dönüşüm, kısmen de olsa Batı’ya 

epistemik donanımlı bir insan ve toplumsal yapılaşma doğurmuşken, 

doğu tarafında ise eğitim, kültürel yozlaşı ve üretimdeki yetersizliklerle 

beslenerek güvenlik-beka nitelemeli sorunlar kümesini büyütmüştür. 

Haliyle Dünya’nın gittikçe keskinleşen çiftte standartlı eğitim ve yaşam 

koşulları ve küresel güven(lik)sizliği artırmıştır.  Öyle ki son iki asırda 

bu yönde adı öne çıkan uluslararası örgütler de sorunu çözerek kalıcı 

bir huzur ve güven ortamı tesis etmeye yeterli gelmemiştir.  

 Böylece zıt uçlara sıkışan insan kümesinde çatışmalar artırmıştır. 

Dolayısıyla, yetişkinlerinin gençliğe dönük; tembel, beceriksiz, moral 

ve hukuki değerlere ilgisiz; gençliğin ise yetişkinlerin çağın gerisinde 

kalan tüketiciler özelindeki eleştiriler yaygınlaşmıştır. Ne var ki bu 

özdeki yakınmalar, gençliğin yeterince akıl, zeka ve irade tözüne sahip 

olmadığına değil, ileri yaştaki neslin de başat aktörü olduğu, nitelikli 

eğitim-öğretimle tanıştırılmayışla anlamlı hale gelmektedir. Nitekim 

“bugünkü çocukların IQ’su, dedelerinden ve ninelerinden ortalama 14 

puan, anne ve babalarından ise 7 puan fazladır. IQ’su 145’in üstünde 

olan çocukların oranı ise iki neslin öncesine göre 18 kat fazladır.” 

(Berliner’den akt. Yelland, 2010: 21) tespiti de bu durumu 

doğrulamaktadır.  

 Farklı bir cümleyle denilebilir ki, genç ve yetişkin kuşak arasında 

güven bunalımının özünde, “bize eğitim veren insanların bizim için 

çizdiği yol ile yaradılışımıza uygun olan yol zıt yönleri işaret ettiğinde 

ise ruhi karışıklıklar yaşıyoruz” (Rousseau, 2009: 12-13) tespiti vardır. 

Özellikle azımsanmayacak sayıda devletin resmi eğitim-öğretim 

uygulamalarının, genç neslin pozitif yönünden ziyade negatif yönünü 

ortaya çıkarması oluntuyu daha da ağırlaştırmaktadır. Dolayısıyla,  

Dünya’nın mevcut düzenine uyarlı ve tüm insanlığa barış ve esenlik 

üreten bir eğitim sistemi tanımlamadan, güven/likli ve huzurlu bir insan 

kümesine ulaşmak mümkün değildir. Bunun olası yolu ise, taklide 

kaçmadan ve çağında gerçeklerinden de uzaklaşmadan, topluma özgü 

“güven, duygularını katma özgürlüğü ve saygı” (Demir ve Doğanay, 

2009: 720) temelli bilişsel ve davranışsal bileşenlrle yakalanabilir.  

 Bu bağlamda Dünya tarihinde görece de olsa barış dönemleri olarak 

da anılan (pax) bazı zaman dilimleri olmuştur. Nitekim böyle 

dönemlerin güvenlik ve huzur ikliminden, yakın çevreden uzak çepere 

genişleyen büyük bir insan kümesinin yararlandığı söylenebilir. 

Nitekim Osmanlı’nın son dönemlerinde kaybedilip, Cumhuriyetin son 

yıllarında eksikliği her alanda hissedilen olgun insan önceliği ve arayışı 

böyle bir kaybın yol açtığı sarsıntısının sonucu gösterilebilir.  
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 Ne var ki Cumhuriyet Dönemi’nde de, en iyiyi bulmak adına, kısa 

aralıklarla ve eksik yöntemle değişen eğitim sistemleri, “kaliteni 

boyutlarından olan performans, güvenlik, uygunluk ve dayanıklılık” 

(Yıldırım, 2002: 7/8) gibi kavramlarda yanılgıyla sonuçlanmıştır. 

Nitekim çok sayıda sistem denemesine rağmen, teorik eğitim-

öğretimdeki nitelik eksenli arz-talep ilişkisindeki bocalamalar da bu 

manzarayı resmetmektedir (Eroğlu, 2004: 52/78). Bu bağlamda 

Türkiye’nin güncel fotografı, bir taraftan, sosyal medya üzerinden 

kamuoyuna yansıyan 10 yaşında ve beş ayda 250 kitap okuduğu iddia 

edilen çocuk, öteki taraftan, yüksek eğitim formasyonuyla seri 

cinayetlerin faili iki görsel üzerinden somutlaştırılabilir (www.aa.com, 

2016; www.haberturk. com, 2020). Elbette geneli temsil etmese de bu 

iki uç noktada salınan bir genç kuşak barındıran Türkiye’nin beka 

kaygısı aşırı bir refleks görülemez.  

 O halde Türk toplumunun geleneksel kodlarına göz gezdirildiğinde 

aşağıdaki altı çizilen noktalardan hareketle bir çözüm yolu 

düşünülebilir ki bunun kodları: 

 Eğitim-öğretimin, biyolojik bir salgınla mücadele edercesine, 

siyaset üstü bir yaklaşımla bilimin ve kültürün ışığında bir nitelikle 

sistematize edilerek işletilmesi, 

 Eğitim-öğretimde niteliği atlayarak sistemi yozlaştıranların ücret, 

unvan, görev ve diploma gibi haklarından da süre(li)siz kısıtlamaların 

işletilmesi, 

 Eğitim piramidin tepesinden alta doğru sıralanan eğitimci kümenin, 

ülkenin en özenilen statüsüne kavuşturacak imkân ve manevi 

saygınlıkla donatılması, 

 Eğitim-öğretimin tüm kadrolarında, hizmeti uzun yıllar, belli bir il 

ve bölgelerde yapma zorunluluğunun yerini; istek, güncel donatı ve 

nitelik eksenli bir esnekliğin alması,  

 Anaokulu öğretmeninde doktora düzeyine kadar her eğitimcinin ve 

öğrenicinin, temel niteliği ve isteği eğitim olan üstün zekâ ve çaba 

ürünü bir insan kümesinden seçilmesi, 

 Temel, orta ve yükseköğretim kurumlarında bilim ile eğitimi 

ayrıştıran özgün ve nitel ağırlıklı bir akademik perspektifin uygulamaya 

konulması (Gassett, 1997: 104) etrafında belirlenebilir. 

 Özetle, yeni milenyumun nesnelliği muğlak dijital çağının 

“medyatik bombardımanına” karşı (Yelland, 2010: 17-19); çeşitli risk, 

tehdit ve tehlike üreten gençlik kümesi yerine, huzur ve güvenlik üreten 

geniş tabanlı vatandaş yaklaşımıyla karşı durulabilir. Bir diğer açıdan, 

ancak nitelikli eğitim sitemi ve perspektifiyle genç kuşaklar, 

“demokrasinin ilke ve kurallarını” (Shantz, 2005: 188) içselleştirerek 

çağın her türlü güvenlik tsunamilerine hazırlıklı kılınabilir. Böylece, 

http://www.aa.com/
http://www.haberturk/
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Türkiye de dâhil, kaliteli bir eğitim-öğretim sistemiyle ancak gerçek ve 

sanal sokaklarda yaşam ve yönetim arayan kitlenin azalması ya da 

negatif etkisinin minimum düzeyde tutulması sağlanabilir. Bu 

dolayımda, dünyada çözümsüz hiç bir insani sorunun olmadığı savı da 

ileri sürülerek, Türkiye’nin eğitim-öğretim perspektifiyle 

çözemeyeceği hiçbir güvenlik ve savunma sorununun olmadığı iddia 

edilebilir. Ne var ki bu yönde devrim nitelikli adımlar, eğitim hizmetine 

özgü statükonun taşıdığı derin risklerden ötürü, yeterince sonuç 

verememektedir. Dolayısıyla böyle hamlelerin mutlak başarısı, 

Finlandiya örneğindeki gibi, topyekûn mücadeleyi göğüsleyebilen 

aktörlerin işbirliği ve hayatın geneline yayılarak sürecin etkin 

denetlenmesiyle mümkündür (Petrov, 2010).   

1.3. Türk-İslâm devletlerinde görüntü 

Bir insan hayatının bir kısmı bilinçsizce, bir kısmı hayatta kalma 

uğraşıyla ve kalan kısmı ise yorgunluk ve hastalıkların tetiklediği “ruh 

dinginliği” (Seneca, 2019) arayışıyla geçer. Bu çizgiden hareketle 

organik bir yapı addedilen devletlerin ömrünün de bir kısmı kuruluş, bir 

kısmı varlığını sürdürme ve büyüme, diğer bir kısmı ise duraklama ve 

tarihe çekileme süreciyle şekillenmiştir (Haldun, 2010). Öyle ki çoğu 

örnekte hayatın bu ritminde yönün iyi ile kötü, doğru ile yanlış, ahlaki 

ile gayri ahlaki ve meşru ile gayri meşru hallerden hangisi olacağını da 

eğitim belirlemiştir. 

 Bu noktandan Türk-İslâm tarihine bakıldığında kaos ve yıkım 

dönemleri olduğu gibi, küresel huzur ve güven-lik iklimine katkı olan 

örnek zaman dilimleri de olmuştur. Anlaşılan o ki böyle dönemlerin 

belirleyici dinamizmi de Dünya’nın ilk üniversiteleri olarak da bilinen 

ve ilki 1066’da Bağdat’ta açılan Selçuklu Nizamiye Medreseleri 

(Öksüzoğlu, 2006: 4-5) ile müteakiben Osmanlı’da II. Mehmed ve I. 

Süleyman gibi liderler inisiyatifiyle şekillenen eğitim-öğretim 

performansıyla başlatılmıştır (Uzunçarşılı, 1988: 10). Elbette öncesi ve 

sonrasıyla kendine özgü derinlik ve bir sistematikle şekillenen bu 

güzergâhta Farabi, İ. Sina, İ. Rüşd, A. Yesevi, Mevlana, Y. Emre, İ 

Haldun ve Fuzuli gibi kişiliklerin de simgesel değerlerinin olduğu bu 

geleneğinin etkin işlediği zaman aralıklarında güvenlik ve savunma 

sahasındaki başarı da tesadüfi olmamıştır (Gençer, 2015).  

 Ne var ki bu dönemleri takiben çok parametreli bozulmalar; hayatın 

değil sadece bir başlığını; siyasi, sosyal ve ekonomik gidişatını da 

olumsuz etkilemiştir. Örneğin, Selçuklu Devleti sınırlarında büyük bir 

yıkıma yol açtığı bilinen Bâtıni (Haşhaşiler) örgütlenmesi, bu 

yelpazede bozulan eğitimin kollektif bir çıktısı olarak topluma saldığı 

güvenlik ve beka kaygısıyla tarihteki müstesna yerini almıştır 

(Hammer, 2017). Hatta bu olgu, değil yalınız bir özgürlük, öz-güven ve 



230 
 

nitelik sorunu, ciddi bir insan kümesinde yol açtığı zihin ve kişilik 

bozukluklarıyla söz konusu dönem ve coğrafyada derin bir gelecek 

kaygısına da yol açmıştır.  

 Bu kesintiye rağmen müteakip tarihsel akışa bakıldığında; din, dil 

ve ırk özelinde onlarca farklı unsuru bir arada barındırıp onları; hak, 

hukuk ve adalet üçgeninde yönetebilme niteliği sergileyen Osmanlı 

tecrübesi de bir eğitim başarısı olarak görülmüştür (İnalcık, 2005). Ne 

var ki Osmanlı’yı imparatorluk yapan bu töz, Batı’ya Rönesans’ın 

kapısını açan süreçle yeni bir yol açmışken, Doğu’da yeterince bu 

sürdürülememiştir. Böylece, Osmanlı’nın bir dönemi güvenlik merkezi 

kılan eğitim-öğretim işlevselliği, büründüğü ilgisiz ve niteliksiz insan 

kümesiyle yozlaşmaktan kurtulamamıştır. Öyle ki bu gerilemenin 

sınırları, yalnız sosyal hayattaki güvensizlikle kalmamış, ucu ekonomik 

ve askeri kayıplara da ulaşan geniş çaplı bir yıkımı da beraberinde 

taşımıştır. Bu bağlamda Türk mazisinde salt adli ve güvenlik 

tedbirlerini aşan birkaç asırlık eğitsel, kültürel ve sanatsal büzüşme 

(Öğün, 2006: 98-99), yol açtığı beka kaygısı, Türkiye Cumhuriyeti’ni 

doğuran Milli Mücadele tecrübesiyle duraklatılmıştır. 

 Konuya bir başka açıdan projeksiyon tutulduğunda, Osmanlı 

İmparatorluğu, eğitim-öğretim gerileyişiyle bir yandan kendisini 

koruyacak nitelikli kuşağı yetiştirmekte kesinti yaşarken, diğer yandan 

mevcut birikimini de asırlarca süren savaşlarda kaybetmiştir. Bu 

yelpazede içine girilen Batı merkezli modernleşme çabasının 

doğurduğu zihin karışıklığıyla teşekkül eden bürokratik küme ise 

Osmanlı’yı bir daha içinden kolayca sıyrılamayacağı bir akıntıya 

sürüklemiştir. Bu eksendeki istikrarsızlığın ve yıkıcı tartışmaların yol 

açtığı eğitim çabası ise kıdemli sadrazamlarından Mehmed Sait Paşa 

gibi isimler (1878) örneğinde ortaya konulmuştur. Nitekim bu Paşa’nın 

Sultan Abdülhamit’e sunduğu bir lâyihada, “her eyalet merkezinde 

birer Darülulûm, Darülfünun, Darülmuallimîn, Ziraat, Turuk ve 

Maabir, Sanayi-i Nefise, Orman ve Ticaret Mekteplerinin açılması” 

talebi de bu anlamda yeni bir arayışın karşılığı olmuştur (Dölen, 2009: 

265-66). Bu çizgide bir diğer hamle, Emrullah Efendi’nin Maarif Nazırı 

(1910) olduğu süreçte eğitimdeki “yenileşme ve çağdaşlaşma”, 

darülfünun geleneğinin (üniversitelerden) başlatılmasını içeren “Tûbâ 

Ağacı Nazariyesi” ile yapılmıştır.  

 Bu eksende yaşanan gelişmelerin temel amacı ise, içinde bulunulan 

koşulların bir beka meselesi görülerek, eğitim ayağı üzerinden yeniden 

bir çıkış kapısı bulma fikrinden kaynaklanmıştır (Dölen, 2009: 316). 

Her ne kadar bu süreç, ileriki yıllarda Milli Mücadele’yi veren kadroyu 

çıkarmışsa da, müteakip istikrarsız ve ideolojik eğitim politikalarının 

ürünü müfredatlar, çağdaş eğitimle derinleştirilemeyen uygulamalar ve 
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zamanın ruhunun yol açtığı kaçırılmış fırsatlar, kapsamlı bir dirilişe 

engel olmuştur. Aynı şekilde bu dönemlerin yöntem hataları, seyfiye ve 

ilmiye sınıfının göstermiş olduğu reaksiyonlar da (Türkcan, 2009: 360-

361) göz önüne alındığında sürecin fotoğrafı daha da 

berraklaşmaktadır.   

 Bu özdeki kayıplardır ki, değil yalnız Anadolu, neredeyse tüm Türk-

İslâm coğrafyasını, asırlardır süren güvenlik ve savunma endeksli olay 

ve olguların birer nesnesi kılmıştır. Nitekim bu oluntunun 21’inci 

yüzyıl iç güvenlik alanında sürmekte olan yansısı ise tümel sinerjiyi yok 

eden kavga, cinayet, gasp, hırsızlık, terör ve ihanet gibi olgular 

üzerinden pratiğe yansımıştır. Bu anlamda Türkiye’nin üçüncü bin yılın 

başlarında içine girdiği çok yönlü derin mücadele ise bu özde süren 

eğitim mücadelesinin henüz bitmediğini göstermektedir.  

 Bu noktada Toynbee’nin, Türk-İslâm Medeniyeti, Dünya’nın etkili 

olmuş yirmi bir medeniyetinden arta kalan altı medeniyetinden birini 

temsil edip, Batı’yı en sert biçimde sıkıştıran alternatiftir tezi, 

geçerliliğini korumaktadır. Aynı uzanımda bir başka tezin sahibi olan 

Hantington’a göre ise Türkiye’nin yön tercihleri iki yönde tezahür 

etmektedir ki bunlar, ya kendi gibi olmak ya da Batı’nın yörüngesine 

girmektir (İnalcık, 2012: 352).  Bu iki seçenekten hangisinin etkili 

olacağı ise, yalnız, Türkiye’nin vermekte olduğu konvansiyonel 

mücadeleyle değil, eğitim ve öğretimde de verilecek nitelikli merkezli 

uzun erimli bir performansla alakalıdır. 

 Sonuç olarak, “bireyleri tekamüle ermeyen bir toplum,…,bir 

medeniyet ortaya koyamaz” (Mill, 2012: 22). Nitekim mevcut 

yerkürede de ekonomik zenginlik ve güven(lik)li yaşam; yer-zaman, 

gerçek-sanal ve dar-geniş gibi sınırlar tanımayan innovasyonel eğitim 

ürünü iradeli bireylerle sağlanabilir (Howe, 2001). Bunun yolu ise 

Türkiye özelinde eğitim-öğretiminde yeni bir felsefe, mantık, psikoloji, 

teoloji ve “sosyal psikoloji” temelli tüm pozitif bilimleri aktüel düzeyde 

anlamayı gerektiren açılımdan geçer (Çoşkun, 2015: 472). Örneğin, 

bugün küresel güç oluşunu -her şeye rağmen- sürdüren ABD’nin, 

birçok ülkenin ekonomi odaklı hassasiyetinin aksine, geleceği; eğitim 

ve bilim gücünde görmesi, bu farkındalıktan kaynaklanıyor olabilir 

(Chomsky, 2007: 7). 

1.4. Cumhuriyeti Dönemi eğitim paradigması 

Cumhuriyet Dönemi, eğitim-öğretimdeki açılımıyla da yeni bir sürecin 

başlangıcı görülebilir. Bu arayış, bir bakıma, II. Mahmut ile başlayıp II. 

Abdulhamit ile Anadolu ve Arabistan’a ulaşan okullaşma hamlelerinin 

bir devamı olarak da değerlendirilmektedir (Ortaylı, 2019). Özellikle 

Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama özelliği, bu dönemin eğitim-
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öğretim fikrinin de bir parametresini teşkil ederek (Akyüz, 2010: 437) 

çok çeşitli toplantılarla yeni bir arayışa dönüşmüştür.  

 Bu yelpazede Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’yle (1921) 

“Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen tüm etkilerden tamamen uzak, millî 

ve tarihî…”  köklere bağlı bir eğitim-öğretim hamlesi öncelenmiştir. Bu 

dolayımda Atatürk’ün, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz 

olacaktır” (Okutman, 2010: 946) cümlesi ile “Eğitimdir ki, bir milleti 

hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti 

kölelik ve yoksulluğa terk eder.” (Öz, 2003: IX) ifadeleri de konunun 

önemseniş düzeyini gösterir. Nitekim bu çerçevede kurulan Millet 

Mektepleri, Yüksek Ziraat Mektebi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 

Kurumu ve Köy Enstitüleri de öne çıkan kurumsal hamlelerden 

birkaçıdır  (Türkcan, 2008: 21-22; Kapluhan, 2012: 173-175).  

 Diğer yandan, bu özde yükseköğretimde de 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile 2006 yılında on beş yeni üniversitenin 

kurulmasını hedefleyen yasal ve nicel süreçler örnek gösterilebilir 

(Türkcan, 2008: 481-483). Ancak, yaklaşık bir asrı bulan farklı 

adımlara rağmen, evrensel kalitesi tescillenen rol model bir 

yükseköğretim sisteminden bahsetmek henüz mümkün olmamıştır. 

Nitekim 21’inci yüzyılın kent yaşamının çok katmanlı ve anlık sorun 

üreten gençliğin “amaçsız, içi boş bir akıl, içgüdüsel arzulara hizmet 

eden…” (Payot, 2018: 45) hareketleri bunu doğrulamaktadır.  

 Bu durumdan çıkış ise, yüzeysel bir öğretimle değil, hayatın 

güvenlik endeksli tüm gidişatını etkileyen nitelik ve bilinç odaklı bir 

eğitim kültürünü ve uygulamasını gerekli kılmaktadır (Okutman, 2010: 

944). Çünkü küresel çağın gerçeklerine hitap edebilen bir eğitim 

felsefesiyle ancak “herkes -için- demokrasi ve demokrasi -için- eğitim” 

savı (Chomsky, 2007: 14) küresel güvenlik ve savunma konularına 

kalıcı çözüme aracı kılınabilir.  

 Bir diğer noktadan, 21’inci yüzyılda da milletlerin yükselişi de 

çözülüşü okullarda başlamakta ve eğitim-öğretim yozlaşışıyla 

derinleştirilmektedir (Topçu, 1998). Ne var ki, geleneksel eğitim 

sistemlerinin negatif çıktıları çevrenin ve aile kurumunun eğitsel 

etkisiyle kolaylıkla dengede tutulmuşken, modernite sonrası eğitimin 

negatif her yansısı ise kolaylıkla güvenlik havuzuna bir başlık olarak 

yansıtılabilmiştir. Dolayısıyla eğitim müesseselerinin, taze beyinleri 

değerlendirici, bedenli veya “bedensiz beyin göçünü” (Köksoy, 1998: 

127-129) önleyici bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması önemlidir.  

 Diğer yandan, birkaç asır öncesinin ortalama üniversiteleri dahi 

“bilim tapınağı” (Gorki, 2000: 9) nitelemesiyle belli bir düzeye, 

yetkinliğe, amaç ve saygınlığa haiz iken, son iki asrın üniversitelerinin 

pek çoğunun kadro tahsis ve yerleşke inşa istatistiğiyle kendini 
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tanıtması, gölgelenen nitelik kaybıyla öğretimdeki beklentiyi daha da 

güçleştirmektedir. Bu durumda, Türkiye üniversitelerinin de bilimde ve 

öğretimde liderlik edecek niteliği artırması; ilk, orta ve lise düzeyinde 

eğitim kademelerini de etkileyecek nitel uzanımlı bir önacıcılık 

doğurması sürecin olmazsa olmazlarındandır (Gasset, 1997: 37). 

 Bu pencereden eğitim-öğretim manzarasına hangi cepheden 

bakılırsa bakılsın, mevcut yüzyılın en derin meselesi, eğitenleri de 

kapsayan eğitim-öğretim kalitesinde yoğunlaşmaktadır. Nitekim 

mevcut yüzyılın ilk çeyreğinde de Dünya’nın farklı kıta, bölge ve 

ülkelerinde yaşanan “kitle insanı veya isyanı” eksenli (Gasset, 1997: 

16-17) asayiş sorunları ile özel-güvenlik personeli istatistikleri de bu 

ilişkinin sonucunu gözler önüne sermektedir.  

  O halde, dün olduğu gibi bugün de “…toplumları ayakta tutan, 

sürekliliğini hazırlayan, yarınlarına hazırlayan eğitim sistemleridir” 

(Balcı, 2000: 495). Bu bağlamda bugünün Türkiye’sine de göndermede 

bulunularak, Dünya’nın ilk on ekonomisine girme arayışı, özgün ve 

evrensel ölçütlere uyarlı nitelikli eğitim-öğretim tasarımı ve 

denetimiyle ancak istikrarlı sonuçlar doğurabilir. Nitekim Atatürk’ün 

on yıllar öncesinden, “Size tavsiye ederim ki, okullar sık sık 

denetlenerek, öğrencilerin öğretimden yararlanması sağlanmalı, 

öğretmenlerin öğretim şekli incelenmeli ve yanlışlıklar derhal 

düzeltilmelidir.” (15 Ocak 1923: Öz, 2003: IX) tespiti de bu 

hassasiyetin yaklaşık bir asır öncesinin bir tespitidir. 

 Daha açık bir ifadeyle, niteliksiz eğitim-öğretimle “kendi 

yörüngesinden” çıkarılan bir “insanın hakikatle ilişkisi yoktur” 

(Ranciére, 2017:  63) savı da yeni bir kapı aralamaktadır. Zira eğitim, 

neredeyse her çağda, toplumların istikametini ve istikballerini 

belirleyen bağımsız temel değişken pozisyonunda olmuştur. Bu 

anlamda yakın dönemde de sürekli istikrarlı çalışan medeni toplumların 

aksine, güvenlik ve savunma sorunlarıyla cebelleşen yakın çağın 

gelişmiş ve gelişmekte olan devletleri, eğitimde geri kalmışlıklarıyla da 

öne çıkarlar (Payot, 2019: 16/17). Bu bağlamda Türkiye’nin eğitim-

öğretiminin bir tarafında istek, azim ve emekle oluntuya katkı yapan bir 

kesitin oluşu dikkat çekerken, diğer yanda ise kısır çevre 

dayanışmasıyla eğitim-öğretime eklemlenip onu yozlaştıran anlamlı bir 

çoğunluk öne çıkmaktadır. Haliyle Türkiye’nin eğitim sisteminin teorik 

ve pratiğini düzeltip onu etkin denetime tutmadan genç kuşaklarını 

yeterince meşru yörüngede yararlı ve üretken tutulması güç olacaktır. 

 Sonuç olarak, “bir devletin değeri, nihayetinde o devleti oluşturan 

bireylerin değerleri toplamından ibarettir” (Mill, 2012: 184). Bu 

perspektifle bakıldığında devlet güvenliği ve esenliği için “nesil eğitimi 

beklemez, çölde dahi kendi başına yetiştirilebilen ve yetiştirebilen 
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gayretli insan modeli ve maarif ordusu oluşturmak gerekir” (Ortaylı, 

2019) yaklaşımı kritik öneme haizdir. Dolayısıyla, merkezinde 

donanımlı rehber öğretmenler olmayıp, ağırlıklı olarak teknik imkân 

odaklı istatistiki verilerle sürdürülen uygulamalar, bir öğretim etkinliği 

olmaktan öte gitmemektedir. Bu anlamda, Covid-19 salgını nedeniyle 

Türkiye gibi bazı ülkelerde uygulanan uzaktan öğretim uygulamaları da 

göstermiştir ki öğretim, teknik imkânlarla, görece daha eşit koşullar 

sunulacak bir hizmete dönüştürülebilmektedir. Ne var ki eğitimden 

amaç, yalnız bilgi aktarımı olmadığından, her yönüyle güven veren bir 

insan modeli hedefleyen bir eğitim ancak kaliteli öğretmen faktörü 

üzerinden ideal sonuca yaklaşabilir. Nitekim anlamda da 21’inci 

yüzyılın kimi devletleri, nitelikli eğitim-öğretimle güvenlik, huzur ve 

istikballerinin temelini kaliteli eğitimde görürken, kimisi ise nicel 

sonuçlarla ilgilenerek eğitimdeki bu gerçeği göz ardı ederek sonuçlarını 

sert güvenlik tedbirleriyle gidermeye çalışmaktadır. Bu yanılgı ise 

kaçınılmaz şekilde o toplumlara bulaşan küresel her türlü problemin 

hızla yayılmasını ve devletin ontolojik kaygıyı her an hissetmesini 

beraberinde taşımaktadır. 

Sonuç ve tespitler  

Geleneksel tarihin sınırlı bir kısmına emniyet ve güven(lik)le yansımış 

toplumlar, genellikle birlikte yaşamın temellerini doğru eğitimle 

atmışlardır. Diğer yandan, geçmişin geniş bir zaman dilimine ayrışma 

ve çatışmayla yansımış devletler ise eksik veya yanlış eğitim-öğretimle 

bu sonuçla karşılaşmışlardır. Bu dolayımda, Kızılderililere atfen, 

“hiçbir ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler” sözü de kadim 

insanın eğitim ve güvenlikle olan bu ilişkisine göndermede bulunur.  

 Modern devlet olgusuyla gelişen yaşam evrelerine gelince, bu 

süreçle ise gelenekselin aile, komşu ve akraba ilişkileri özelinde öne 

çıkan informel eğitimin yerini de adım adım formel eğitim almıştır. 

İnsan ait tüm eğitsel yükün devlet veya bu hizmete talip özel sektörün 

eline geçtiği bu yolda, öğretim eksenli bozulan dengenin önü açılmıştır. 

Kuşkusuz bu paradigmayla çok geçmeden pek çok devletin güvenlik ve 

savunma odaklı sorunları çeşitlenmişken, az sayıda toplum ancak bu 

dönemeçte istendik bir çizgi yakalayabilmiştir. Dolayısıyla bu özdeki 

eğitim-öğretim pratiğinin bir çıktısı olarak da Dünya devletlerinin 

güvenlik endişeleri gün geçtikçe artarak çeşitlenmiştir. Kabaca bu 

endişeyi resmetmek gerekirse üç kademeli bir sınıflandırmayla 

oluntuyu resmetmek mümkündür ki bunlar: 

a. Güvenlik konuları, rutin iç güvenlik olaylarıyla sınırlı ekonomisi 

ve öğretim sistemleri gelişkin ülkeler, 
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b. Güvenlik kaygıları, eğitim, ekonomi ve savunma odaklı konular 

üzerinden karmaşıklaşmış, çözümü de yine eğitim ve sermaye ayağı 

üzerinden arayan gelişmekte olan devletler, 

c. Güvenlik sorunsalı, eğitim odaklı insan niteliksizliğiyle hayatın 

her aşamasına yansımış, her an beka kaygısı yaşayan bağımlı toplumlar 

şeklinde sıralanabilir. 

 Üçüncü milenyumu yansıtan bu üç seçenekli güvenlik-savunma 

manzarasında ilk kategoride yer alanlar, ulusal ve uluslararası ilişkiler 

uzanımında klasik ve güncel yetkinlikleri güçlü devletlerin durumuna 

yorumlanabilir. İkinci kategori, ağırlıklı olarak, ekonomi ve savunma 

gücü ilintili bir süreç üzerinden yetersiz üretim, kabarık işsizlik oranı 

ve istikrarsız siyasal sorunlarla yüzleşen devletleri resmedebilir. 

Kabaca bu kategoride yakın duran Türkiye gibi bazı ülkeler ise, 

gelişmişlikte en alttaki ülkelerin dahi pek karşılaşmadıkları anlık risk, 

tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirken, diğer yandan bu ülkeler, 

her an bir üst seviyeye çıkabilecek bir riskli bir potansiyeli de 

taşıyabilmektedirler. Üçlemenin üçüncü ayağı ise eğitim yozlaşısıyla 

beslenen niteliksiz insan kümesiyle siyasi varlıkları her an son 

bulabilme ihtimali taşıyan istikrarsız toplumlara yorumlanabilir.  

 Bu pencereden Türkiye’nin eğitim-güvenlik ilişkisine bakıldığında, 

güçlü arka plana ve eğitim bütçesindeki artışa rağmen, tümel kalitesi 

tartışmalı bir resim öne çıkar. Özellikle çok katmanlı güvenlik 

tedbirleriyle minimize edilmeye çalışılan kabarık iç güvenlik manzarası 

da bu durumu teyit etmektedir. Diğer yandan, olgunun bir de savunma 

konularını da besleyen sıra dışılığı vardır ki polis ve özel güvenlik 

personeli sayısı da eğitim ve güvenlik arasındaki bu ilişkiyi bastırmakta 

zorlanabilmektedir. Dolayısıyla yukarıda tasnifi yapılan eğitim-

güvenlik ilişkisiyle Türkiye’nin konumu, ikinci kategoriye yakınsa da 

dönem dönem ilk evredeki ülkeler kategorisine geçme fırsatları 

yakalamış ülke görünümündedir. Ancak eğitimde beklendik hamleyi 

bir türlü yapamayarak eline geçen bu imkânları kaçırmış ve hâlâ o 

arayışını dinamik tutan ülke oluşunu da  korumaktadır.  

 Bu zeminde Türkiye’nin yüz yüze kaldığı stresli konularından biri 

de, eğitime odaklanmak yerine, birkaç kişinin bir araya gelerek 

ulaştıkları bir seçimlik örgütlenmelerle iktidar için her yolu mubah 

sayan politikalardır. Bir tarafında eğitim sisteminin yetersizliğine de 

tevil edilebilecek bu tür süreçlerin kritik tarafı ise bu politik oluşumları 

halktan bir kesim, demokratik ve insani bir refleks görürken, toplumun 

bir diğer kesimi ise süreci, güvenlik-savunma konularına olumsuz 

yansıyan bir güvenlik sorunu kabul edebilmektedir.  

 Bu gibi nedenlerle, nitelik eksenli bir eğitim-öğretim dönüşümü, ilk 

olarak, sanal çağın savunma ve güvenlik merkezli karadeliklerine karşı 
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gençliğin korunaklılığını artıracaktır. İkincisi, böyle bir adım, sayıca 

kabarık olan niteliksiz ve yüksek beklentili insan kümesinin de az 

sayıda niteliklinin sırtında yük ve sorun olmaktan çıkmasına orta 

vadede kapı aralayacaktır. Böylece, varlığını diploma, sertifikaya ve 

çevre dayanışmasına endekslemiş kümenin aktörü olduğu ekonomik 

maliyetten de devlet adım adım uzaklaşma fırsatı yakalayabilecektir. 

Özellikle, böyle bir hamleyle eğitim-öğretime isteksiz ve ilgisiz bir 

şekilde eklemlenen kitlenin önüne geçilerek kısa vadede hayatın diğer 

kademe ve mesleklerine de yansıyan niteliksiz istihdamın da önü 

kapatılabilecektir. Üçüncüsü, bu özdeki bir başarı, eğitim aracılığıyla 

hayatın gerisinde kalarak kaçakçılık, narkotik, organize suçlar ve terör 

örneğinde ortaya çıkan güvenlik bütçesinin de yol açtığı gizil maliyeti 

azalacaktır.  

 Diğer yandan Türkiye, iç-dış güvenlik sorunsalına dönük, son 

dönemde silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla verdiği teknolojik 

yanıt, güvenlik yükünde anlamlı bir hafifleme doğurmuştur. Kuşkusuz 

bu adımlar, realist güvenliğin bir ger(ç)eği olarak terör örgütleri 

üzerinde etkili sonuçlar da doğurmuştur. Ne var ki bu suç örgütlerin de 

küresel destekle sürekli değişime uğrayarak veya uğratılarak yeni 

yöntemler benimseyişleri dikkate alındığında uzun vadeli bir başarıda 

eğitimin önemi bir kez daha öne çıkmaktadır. Demek ki kolluk ve 

savunma birimleriyle konvansiyonel mücadelede anlık ve çok daha 

maliyetli başarılar sağlanırken, nitelikli bilim ve eğitim-öğretimle ise 

toplumun uzun vadeli kalıcı huzuru, güvenliği ve özgürlüğü daha az 

maliyetle garanti altına alınabilmektedir.  

 Nitekim Osmanlı tecrübesinin bir gayrimüslim tebaadan “millet-i 

sadıka” doğuran felsefesi ile üç kıtaya güven-lik sağlayan perspektifi 

de eğitimin bu işlevine dair tarihi referans niteliğindedir. Ne var ki bu 

yönde ve zeminde de aktüel bir başarı, aileler de başta olmak üzere, 

informel eğitim ayağı da sürece eklemlenerek ciddi bir motivasyon, 

performans ve prestije ulaştırılabilir. Bu anlamda, her bir çocuğunun 

eğitim sürecini yakından takip edip, onun, sosyal ve iş hayatına kazasız 

kazandırmanın karşılığında ebeveynin bir şekilde ödüllendirilmesi, bu 

yönde atılacak adımlardan sadece biri olabilir.  

 O halde denilebilir ki, toptan mücadeleyi gerekli kılan bir açılım 

toplumun geneline yayılan eğitim-öğretimle uzun vadede başarı 

sağlanabilir. Bunun kısa vadeli yöntemi, olabildiğince titiz bir 

çalışmayla eğitim hizmeti başta olmak üzere devletin yönetsel 

kademelerine nitelikli insan gücü taşınarak belirlenebilir. Başarının 

uzun vadeli yolu ise insanlığı yok etmeye aday bir enfeksiyonla 

mücadele titizliğiyle yeni bir kuşağın eğitim-öğretimine topyekûn 

başlanarak sağlanabilir. Kısaca bu iki yaklaşımla ancak iradeli güçlü 
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nesiller yetiştirilerek ulusal ve uluslararası bazda gelişen olağanüstü 

hallere karşı hazırlıklı olunabilir. Özetle böyle bir kuşağın kazanımları 

ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Yeni milenyumun karmaşasında aile, toplum ve ülke değerlerinin 

yaşatılabilirliği artar, 

 Geleneksel değerler ile modern değerler arasında tutarlı ve yararlı 

bir ilişki kolaylıkla kurulabilir, 

 Bilgi, bilinç ve ekonomik yeti olarak bağımlı insan kümesi küçülür, 

 Gençlik profiliyle kuşakların aileye, topluma ve devlete maliyeti 

minimum düzeye inebilir, 

 Modern yaşam akışının sanal kanallarını ve olanaklarını rasyonel ve 

bilinçli kullanan vatandaş sayısı yükselir, 

 Siber saldırılara ve bu uzanımdaki propagandalara karşı bilgili, 

dirençli ve duyarlı evrensel kalitede insan gücü artarak beka kaygısı en 

alt seviyeye geriler.  

 Sonsöz olarak, 21’inci yüzyılın eğitim-güvenlik fotoğrafı, değil 

Dünya’nın tamamı, bir kısmının bile yeterince huzurlu ve güvenlikli 

olmadığını göstermektedir. Bu durumun kendisi bile küresel ve yerel 

eğitimin ne olduğuna dair bir fikir vermektedir. Ulusal veya uluslararası 

bazda bu sorunu daha da derinleştiren ise, geleneksel yaşamın kontrol 

mekanizmalarının eğitimden uzaklaştırılarak, tüm yükün devletin ve 

profesyonel eğitim kurumlarının inisiyatifine bırakılmış olmasıdır. 

Haliyle, aynı gezegen veya devlet gemisinde olanların hiç de 

azımsanamayacak bir kümesi, içinde bulundukları dalgalı yaşam 

ritminde kolaylıkla bir başına terk edilmiş hissiyatına 

kapılabilmektedir. Özellikle, silikleşen  “devlet baba ve güvenli liman 

aile” duygusu, algısı ve itimadı bunda kilit rol oynamaktadır. Bu 

koşullarda ise, ansızın gelebilecek küresel herhangi bir fırtınaya karşı, 

sadece kendini önceleyip bir filika uğruna ortak değerleri göz ardı eden 

bir insan gerçeği türemiştir. Haliyle, etkeni için bilinçsiz, etkileneni için 

bilinçli bir endişe doğuran bu kısır döngüden sıyrılmak da bir türlü 

mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda çare arayışındaki kimi küresel 

örgütler ile yerel hükümetler ise bir daha iktidar olamama kaygısı ve 

nitelikli ekip oluşturamama çıkmazıyla eğitim özlü bu kısır döngüye 

kalıcı ve kapsamlı bir çözüm geliştirmekte zorlanmaktadırlar. Bu 

parametrede Türkiye de, uzun geçmişi olan arayışı ile güncel gayretini, 

sade ve nitelik eksenli bir mücadeleye henüz dönüştüremediğinden 

istikrarlı bir başarı yakalayamamıştır. Ne var ki, iddia edildiği gibi 

sürecin başarısı, öyle aşırı bir finansal kaynak, çok sayıda insan kümesi 

ve teknik birikime bağlı değildir. Aksine, nitelik merkezli böyle bir 

eğitim hamlesinin en engebesiz yolu, istek samimiyet, nitelik ve 

cesarete düğümlenmektedir. 
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PSİKOLOJİDE GÜNCEL BİR YAKLAŞIM: POZİTİF PSİKOLOJİ 

A Current Approach in Psychology: Positive Psychology 

 

Abdurrahman Kendirci & Levent Yaycı 

 

Giriş 

  İlk olarak 1999 yılında Amerikan Psikoloji Kongresi’nde ortaya atılan ve 

kısa sürede tüm dünyada büyük yankı uyandıran pozitif psikoloji kavramı 

geçen süreç içerisinde psikolojinin en popüler konularından biri haline gelmiş, 

hatta psikoloji tarihinde yeni bir çağın açılmasına vesile olmuştur. Pozitif 

psikoloji, sadece sağaltım sürecine yeni bir bakış açısı getirmemiş, 

psikolojinin insana bakış açısında yeni bir pencere açmıştır. Bu bakış açısı 

hümanist yaklaşımla başlayan, kimi post modern yaklaşımlarla devam eden 

olumluya ve güçlü yönlere odaklanma eğilimin günümüzde geldiği son 

noktadır. Geçen yaklaşık 20 yıllık süreçte farklı araştırmacılarca kavramın işe 

vuruk tanımı yapılmaya çalışılmış, ölçme araçları geliştirilmiş, kavramın alt 

boyutları ve/veya ilişkili olduğu kavramlar belirlenmeye ve pozitif 

psikolojinin insan psikolojisi, eğitim ve iş yaşamı gibi alanlara olası katkılarını 

saptamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte pozitif psikoloji 

kavramı, üzerinde çalışılmaya, araştırmacılara ve psikolojiye ilgi duyan 

kişilere zengin bir içerik sunacak araştırma ve alanyazına ihtiyaç duymaktadır. 

  Bu çalışmanın amacı pozitif psikolojinin tarihçesi, temel kavramları,  

pozitif psikolojik danışmanlık, bireyle psikolojik danışma sürecinde pozitif 

psikolojinin kullanımı ve pozitif psikolojide müdahaleler ve terapi teknikleri 

konularını çok yönlü ve bütüncül bakış açısıyla ele alarak alanyazının 

gelişimine katkı sunabilmektir. 

Pozitif Psikolojinin Tarihçesi  

  Psikoloji bilimi İkinci Dünya Savaşı’ndan önce, psikolojik 

rahatsızlıkların sağaltımını gerçekleştirmek, bireylerin yaşamlarını 

iyileştirip/geliştirmek ve üstün yetenekler ve zeka üzerine çalışmalar 

yapmaktaydı (Linley, Maltby, Wood, Osborne & Hurling, 2009). İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra ise psikoloji bilimi, ruhsal rahatsızlıkları tedavi 

etmek üzerine yoğunlaşmış ve de başarılı olmuştur. Bu dönemlerde psikoloji, 
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insan fonksiyonunun belirli bir hastalık modeli içinde hasarların tamir 

edilmesi noktasına yoğunlaşmıştır. Patolojiye gösterilmiş olan bu özel ve 

yoğun ilgi, kişiselleşen ve gelişen toplumun ihmal edilmesine sebep olmuştur 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Tarihsel süreç içerisinde insanın 

olumlu yönlerinin psikoloji bilimi içerisinde yer bulamaması alanda çalışma 

yapan uzmanlar tarafından bir eksiklik olarak görülmüş ve “Pozitif Psikoloji” 

yaklaşımı oluşmaya başlamıştır. 

  1999’da Amerikan Psikoloji  Derneği (APA) başkanı olan Martin 

Seligman APA kongresinde, insanlar için neyin iyi olduğuna daha çok dikkat 

çekerek, patoloji odaklı psikoloji anlayışının değiştirilmesine vurgu yapmış, 

psikolojinin insanların daha başarılı ve mutlu olmasını sağlamak ve iyi 

oluşunu arttırmak için çalışması gerektiğini ifade ederek pozitif psikoloji 

yaklaşımının oluşmasını sağlamıştır (Seligman, 1999). Bu süreçte, pozitif 

psikolojinin temelleri atılarak kavramsallaştırılmasına yönelik çalışmalar da 

gerçekleştirilmiştir. Pozitif Psikoloji’nin yönetim kurulu yapılandırılmış, 

Pozitif Psikoloji Merkezi kurulmuş, 2006 yılında ise Pozitif Psikoloji Dergisi 

(Journal of Positive Psychology) yayına hazırlanmıştır(Linley, Joseph, 

Harrington & Wood, 2006).  

  Seligman ve Csikzentmihalyi’ye (2000) göre psikoloji, ruh sağlığıyla 

sınırlandırılmamalı; yaşam, eğitim, iş hayatı, sevgi, gelişim gibi daha geniş 

alanlarda da çalışmalıdır. Pozitif psikoloji, insanın doğumundan ölümüne 

kadar hayata bağlanmalarına ve hayatı daha olumlu bir duruma taşımalarına 

destek olan; hayatta olumlu olan durumlarla ilgili bilgi ve tespitler yapan 

bilimsel bir çalışma alanıdır (Peterson, 2000). Park, Peterson ve Seligman’a 

(2004) göre pozitif psikoloji’nin amacı yalnızca güçsüzlüğün, hastalığın, 

hasarın araştırılması değildir. Bununla birlikte bireyin güçlü yanlarının, 

olumlu özelliklerinin de araştırılmasıdır. Sağaltım sadece onarmak değil; 

doğru olanın da yeniden oluşturulmasıdır. Psikoloji yalnızca sağlıksızlık ve 

sağlık ile ilgili bir alan değil; aynı zamanda insanın güçlü yanları ve 

erdemleriyle de ilgili bir alandır. Pozitif psikoloji kendini kandırmayı, kendini 

aldatmayı, iyi niyeti, temel almaz; tam tersine bireylerin davranışlarının tüm 

karmaşıklığıyla oluşturduğu sorunlara uygulanacak bilimsel yöntemlerden 

hangilerinin uygun olabileceğini bulmaya çalışır. Bununla birlikte pozitif 

psikolojideki bir başka amaç ise; hayatın en kötü tecrübeleri ile uğraşan 

psikoloji bilimi için olumlu şeylerle de uğraşmak şeklinde bir odak noktası ya 

da bakış açısı değişimini gerçekleştirmektir (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000). Bu yönüyle pozitif psikoloji, yaşamdaki pozitif durumlarıve olayları 

araştırırken bunların insan üzerindeki etkilerini araştırma amacındadır 

(Luthans, 2002).  

Pozitif psikolojinin önemli görülmesinin sebebi, psikoloji biliminin daha 

çok patolojileri açıklamaya, sınıflandırmaya ve bu patolojileri sağaltmaya 

odaklanmasıdır. Pozitif psikoloji ise, bireylerin doğru yönlerinin üzerinde 
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durur, güçlü karakter özelliklerini pekiştirir ve gelişimlerine yardımcı olur. 

Başka bir açıdan sadece bozulanı düzeltmekle yetinmez, en iyiye getirmek 

için uğraşır (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Wedding ve Niemiec’e 

(2018) göre pozitif psikoloji kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen yanlışa 

odaklanmayı reddetmez ya da DSM’ye karşı çıkarak güçlü karakter 

özelliklerini ve erdemleri büyülterek yapay bir ikililik meydana getirmeyi 

amaçlamaz. Tam tersine, hem kötücül hem de iyicil özellikleri bulunan insan 

deneyimlerinin bütünlüğünü hedefler. Pozitif psikoloji öznel iyilik hali ve 

güçlü karakter özellikleri üzerine yapılan bilimsel araştırmalarla ilgilidir ve 

insancıl psikoloji ve iyilik halinin üzerinde duran farklı çalışma alanlarıyla da 

ilişkilidir. Bu yönüyle pozitif psikolojinin odak noktasına bakıldığı zaman; iyi 

oluş, hayal gücü, yaratıcılık, güçlü yönler, mutluluk, bilgelik ile pozitif grup 

ve kuruluşların özellikleri görülecektir. Burada önemli olan mutluluğun grup 

seviyesinde geliştirilmesine dikkat edilmesidir (Hefferon & Boniwell, 2014). 

Pozitif psikolojinin odak noktasında üç ana unsur yer almaktadır. Bu 

unsurlardan ilki, geçmiş yaşamdan tatmin olabilme,  geçmişe ve geleceğe 

yönelik iyi olma hali, kişinin umudu ve iyimserliği, pozitif deneyimleri; 

ikincisi dışa dönük olma, sevgi ve affetme; üçüncüsü ise özgecilik, sivilleşme, 

modernleşme, iyi bir vatandaş olma ve sorumluluk gibi hususlarda çalışarak 

pozitif kurumlara yönelmek ve yoğunlaşmaktır (Eryılmaz, 2014). 

Seligman (2013), pozitif psikoloji üzerine yaptığı bir TED konuşmada şu 

sözlere yer verir: 

“Sorunu olan insanlarla ilgili bir şey yapma telaşı, hasarı tamir 

etmek için bir şey yapma telaşı... Akla, hiç insanları daha mutlu 

kılacak müdahalelerde bulunmak gelmiyor, olumlu 

müdahaleler...  Yani bu Nancy  Etcoff,  Dan  Gilbert, Mike 

Csikszentmihalyi ve benim gibi insanları pozitif psikoloji diye 

adlandırdığım şey üzerinde çalışmaya itti ki onun üç amacı var: 

İlki, psikolojinin tıpkı insanın zayıf  ve  hasarlı  taraflarıyla  

olduğu  kadar  güçlü  taraflarıyla  da  ilgilenmesi gerekliliği.  

Hayatta en iyi şeylerle ilgilenmeli ve normal insanların 

hayatlarını tatmin olacakları hale getirmeye çalışmalı, aynı 

zamanda deha ve yüksek yetenek yetiştirmekle ilgilenmeli.” 

Bireylerin zayıf yönlerini kuvvetlendirmenin ötesinde varolan güçlü 

karakter özelliklerini keşfetmesine yardımcı olmak onlarda pozitif 

düşünmenin etkisini ortaya çıkaracaktır. Bradburn’a (1969) göre, olumlu 

düşünce olumsuz düşünceden fazla olduğu zaman birey psikolojik olarak 

yüksek seviyede bir yaşam sürer; olumsuz düşünce olumlu düşünceden fazla 

olduğu zaman ise birey psikolojik olarak düşük seviyede yaşamına devam 

eder. Bu duruma göre bireyin hayatında acıdan çok kendisini tatmin edici ve 

mutluluk verici deneyimler yaşaması kendi varlığının değerini daha iyi 
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kavramasını ve geleceğe yönelik daha mutlu bir bakış açısıyla ilerlemesini 

sağlayacaktır.  

  Pozitif psikolojinin tarihçesine ve özelliklerine yukarıdaki anlatılanların 

ışığında bakıldığı zaman, gelişen psikoloji bilimi içerisinde; bireyleri pozitif 

ilişkilere yönlendirdiği, insanların problemlerini çözmeye yardımcı olmakla 

birlikte onların pozitif karakter özeliklerini keşfedip, güçlendirmeye 

odaklandığı, bireylerin, grupların, toplulukların gelişimi için bilimsel bir 

çalışma alanı olduğu görülmektedir.  

Pozitif Psikolojinin Temel Kavramları 

Çalışmanın bu bölümünde “Psikolojik iyi oluş”, Öznel iyi oluş”, “Akış”, 

“Pozitif kişilik özellikleri”, “Pozitif değerler “ ve “Pozitif duygular”  

olmak üzere altı temel kavram üzerinde durulacaktır. 

Psikolojik iyi oluş: Ruh sağlığına yönelik yapılan tüm araştırmalarda 

çoğunlukla depresyon ve anksiyete gibi negatif sağlığa eğilim olduğu, ancak 

pozitif unsurların da incelenmesine ilişkin duyulan arzunun her geçen gün 

arttığı görülmektedir. Bu nokta iyi oluş kavramı karşımıza çıkmaktadır 

(Springer & Hauser, 2006). Psikolojik iyi oluş kavramı, Ryff tarafından ortaya 

atılmıştır (Tatlılıoğlu, 2015). Ryff (1989) psikolojik iyi oluşun, pozitif 

duygulanım, negatif duygulanım ve yaşamdan tatmin olmanın basit bir 

birleşiminin üstünde, yaşama ait tutumlarından oluşan çok yönlü bir yapıyı 

barındırması gerektiğini ifade etmiştir. Ryff’ın psikolojik iyi oluş kavramının; 

kendini kabul, bireysel gelişim, yaşam amacı, başkalarıyla pozitif ilişkiler, 

çevresel hâkimiyet ve özerklik olarak altı boyutta incelendiği görülmektedir 

(Ryff & Singer, 2008). Bu modele göre insan, kendisiyle ilgili fikirlerini 

araştırmalı ve bu fikirlerine yönelik farkındalık kazanmalıdır. Kendini 

değerlendirirken de kendi potansiyelini görmeli, varolan değerlerinin 

peşinden gitmeli bununla birlikte, değerlerini ifade eden uygun seçimler 

yaparak belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için de emek vermelidir.  

Psikolojik iyi oluşun en üst düzeyi kendini gerçekleştirmedir (İnanç & 

Yerlikaya, 2010). Psikolojik iyi oluşun özellikleri arasında; bireyin benliğini 

olumlu görmesi, sınırlarını kabul edip kendisiyle bütünleşmesi, kendini 

geliştirmesi, kişisel ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilecek biçimde çevresini 

biçimlendirmesi, girişimci olarak, yeteneklerinin ve becerilerinin farkında 

olması bulunmaktadır  (Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002). Tanımdan da 

anlaşılacağı üzere psikolojik iyi oluş, yalnızca kişinin mutlu olma hali ile 

değil, üretken, hayata anlam katan ve insancıl kavramları ile de 

ilişkilendirilmektedir. Psikolojik iyi oluş hali; kişinin samimi, ilişkilerine karşı 

güven duyan, empati kurabilen, başkaları ile yakın ilişkiler geliştiren, 

başkalarına yardım eden, toplum beklentileri karşısında davranışlarını ve 

değerlerini kendisine göre belirleyebilen, kendisini denetleyebilen, çevresini 

kendi ruh haline göre seçebilen, kendisini geliştiren, yaşama ilişkin 

amaçlarının farkında olan bir birey olması anlamına gelmektedir  (Garg & 
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Rastogi, 2009).Psikolojik iyi oluş özetle, bireyin hayatındaki amaçlarının 

farkında olup olmamasını, potansiyeli konusunda farkındalığını ve diğer 

bireylerle ilişkisinin niteliğini ifade eder. İnsanın hayattaki anlamlı amaçları 

sürdürmesini, kişisel gelişimi ve çevresi ile kurduğu kaliteli ilişkilerini 

yönetme olarak da tanımlanmaktadır.  

Öznel iyi oluş: Pozitif psikolojiyle ilgili yapılan araştırmalar, insanın 

olumlu özellikleri ve yaşamından doyum almasını sağlayacak değişkenlerle 

ilgilidir. Bu aşamada psikolojik iyi oluş kadar öznel iyi oluş da 

araştırmacıların dikkatini çekmiş bu konuda farklı değerlendirmeler 

yapılmıştır. Öznel iyi oluşla ilgili ilk doktora çalışması gerçekleştiren 

Wilson’a (1967) göre mutlu insanlar; sağlıklı, genç, iyi eğitim görmüş, maddi 

geliri iyi olan, iyimser, dışadönük, özgüveni yüksek, kaygıdan uzak, evli, 

dindar, yaşam amacı bulunan ve entellektüel bireylerdir (Akt. Diener, Suh, 

Lucas & Smith, 1999).  Mutluluk ile öznel iyi oluş kavramı aynı anlamları 

içerirken, özellikle mutluluğun sevinç, memnun olma gibi anlamları içermesi 

nedeniyle daha özel bir kavram olan öznel iyi oluş kavramı araştırmacılar 

tarafından daha çok kullanılmıştır (Diener, 2006). Ayrıca, Harter, Schmidt ve 

Keyes (2003) öznel iyi oluşu, insanın yaşam fonksiyonu ve yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesi şeklinde açıklamışlardır. 

Mutlulukla ilgili araştırmalar incelendiğinde, iki farklı mutluluk görüşünün 

ortaya çıktığı görülmektedir: Ödamonik (eudaimonik) ve hedonik mutluluk. 

Ödamonik mutluluk, insanın kendini geliştirerek gerçekleştirmesi ve hayatını 

en üst seviyede devam ettirmesi olarak ifade edilmektedir. Hedonik mutluluk 

ise, insanın hayattan almış olduğu hazzı göstermektedir (Ryff, 1989). 

Mutluluğun hedonik boyutu, öznel iyi oluş olarak görülmektedir. Hedonik 

mutlulukta, insanın yaşamdan aldığı doyum ve hazlar bulunmaktadır. Öznel 

iyi oluşun yüksek düzeyde olması için, insanın haz veren yaşantıları daha çok 

yaşaması ve yaşam doyumunun hayatının birçok yönünü kapsaması 

gerekmektedir (Ryff & Keyes, 1995; Ryff & Singer, 2008).  Bu bağlamda 

mutluluk olarak da kabul gören öznel iyi oluş, iyi yaşamın bir göstergesi 

olarak da görülmektedir (Diener, 2000). Diener’a (2006) göre öznel iyi oluş; 

insanın pozitif ve negatif duygulanımlarına ve hayattan almış olduğu tatmin 

seviyesine yönelik yaptığı öznel ve bilişsel bir değerlendirmedir. Bu 

değerlendirme, insanın duygusal yönünü ve tepkilerini barındırmakla birlikte 

yaşam doyumunu da göstermektedir. Yaşam doyumunu bilişsel açıdan 

değerlendirme, negatif duygulanımın yokluğu, pozitif duygulanımın varlığı 

gibi üç temel boyutu bulunan öznel iyi oluş, insanın hayat şartlarının iyi 

olmasını duyumsadığında, kendini rahatsız eden duyguları az hissettiğinde ve 

kendini mutlu eden duyguları ise daha çok hissettiğinde artmaktadır (Diener, 

2000; Lucas & Gohm, 2000). 

Yapılan çalışmalarda öznel iyi oluş iki farklı şekilde incelenmiştir. Bu 

çalışmalardan ilki; iyi hissetmeyle, iyi oluşu konu edinen araştırmalar olup 
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(Gurin, Verof & Feld, 1960), ikincisi ise Harter, Schmidt ve Keyes’in (2003), 

bireyin kapasitesinin bir yansıması şeklinde gördükleri, gelişim gösteren ve 

pozitif işlevleri içeren çalışmalardır. Öznel iyi oluş, insanın yaşamda 

karşılaştığı olaylarla başa çıkma kapasitesiyle de ilgili görülmektedir. Bu 

yönüyle insan hafızasının, biyolojik yapısının, duygularının anlık halinin ve 

duygusal yansımalarının da öznel iyi oluş seviyesiyle ilgili bilgi verdiği 

görülmektedir (Diener ve diğ., 1999).  

Akış: Akış kuramı, Mihalyi Csikszentmihalyi tarafından 1960’lı yıllarda 

ortaya atılmış bir yaklaşımdır. Csikszentmihalyi (1988), ressamların resim 

yapmalarındaki ödülünün kaynağının yalnızca resim yapmak olduğunu, bu 

durumun da içsel motivasyon içerdiğini ifade etmiştir. Csikszentmihalyi, 

yapmış olduğu araştırmalarda, bireylerin potansiyellerini en iyi bir biçimde 

gerçekleştirirken bulundukları duruma odaklanmış, işlerinin olumlu olduğu 

vakitlerde neleri deneyimlediklerini anlamaya çalışmıştır. Katılımcıları artist, 

danscı, dağcı gibi farklı bireylerle gerçekleştireilen deneylerden sonra 

Csikszentmihalyi, yaşamın içindeki günlük aktivitelerden farklı bulunan ve 

akış deneyimini sağlayan tutum ve tepkilerin bazı özellikleri bulunduğunu 

fark etmiştir (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988). Akış kişinin tam 

anlamıyla bir aktivite ile meşgul olmasını ifade etmektedir. Csikzentmihalyi 

(1990) akışı, kişinin yoğun bir şekilde yaptığı eyleme odaklanması ve o esnada 

başka hiçbir eylemi önemsememesi şeklinde tanımlamaktadır. 

Csikszentmihalyi’e (2009) göre akış, insanın; fiziksel ya da bilişsel bir 

faaliyetin içerisinde anı anına yoğun bir biçimde yer almasıdır. Akış halinde 

birey, potansiyelini tam olarak ortaya çıkarırken, dikkat de bütünüyle yapılan 

aktiviteye verilmiştir. Akış, bireylerin psişik, karmaşık ve endişeli fikirleri 

duyumsaması ve fiziksel enerji ve bilinç ile doğrudan ilişkilidir. Akış haliyle 

birlikte negatif düşüncelerin çıkartılması ve pozitif duyguların arttırması söz 

konusudur. Csikszentmihalyi (1990), kişinin yüksek beceriye sahip olması 

halinde ve zorluk derecesi yüksek olan işlerde akıp gideceğini, kişinin düşük 

beceriye sahip olması halinde zorluk düzeyi yüksek işlerde endişe duyacağını, 

kişinin yüksek beceriye sahip olması halinde zorluk düzeyi düşük işlerde 

sıkılacağını ve kişinin düşük beceriye sahip olması halinde ve zorluk derecesi 

düşük olan işlerde ise ilgisizliğin ortaya çıkacağını ifade etmektedir. 

Csikszentmihalyi, insanın akışla birlikte içsel yaşamını kontrol ettiği ve bu 

şekilde mutluluğu yaşamasının önünün açıldığını belirtmiştir. Akış, insanın 

dikkatini gerçekçi hedeflere yöneltmesi ve yeteneklerinin, karşılaştığı 

güçlüklere eşit olmasıyla birlikte insanın içsel yaşamını kontrol edebileceğini 

içermektedir. İnsan bu süreçte yaşamının en zevkli anlarını yaşamaktadır.  

Akış teorisine göre kişi, farklılaşma ve bütünleştirme olmak üzere iki ayrı 

psikolojik sürecin neticesinde karmaşık hale gelmektedir. Farklılaşma olarak 

adlandırılan süreçte kişi kendisini kapasite ve yetenek bakımından 

diğerlerinden ayrı görmektedir. Bütünleşme sürecindeyse kişi uyumlu olmak 

ve iletişim kurmak gibi yeteneklerini işlevsel bir duruma getirmektedir 
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(Jackson & Eklund, 2004). Burada kişi akış sayesinde yeteneklerinin daha 

fazla farkında olmakta ve kendisini başkalarından ayrı görmektedir.   

Pozitif Kişilik Özellikleri: Kişilik özellikleri, kişiye özgü, kısmen kalıcı 

ve davranışı biçimlendiren niteliklerdir. Literatürde kişilik üzerine çok sayıda 

araştırma yapıldığı görülmektedir. Kişilik özellikleri ile ilgili günümüzde en 

etkili yaklaşım olarak Beş Faktör Modeli gösterilmektedir (Carr, 2016). Bu 

yaklaşımda kişiliği oluşturan temel özellikler; dışadönüklük, deneyime 

açıklık, uyumluluk, nevrotiklik ve sorumluluk olmak üzere beş farklı boyutta 

ele alınmaktadır. Kişilik özellikleri her bireyde düşük ve yüksek olmak üzere 

farklı değerlerdedir (Doğan, 2013). Bu nitelikler, kişiliğin güçlü yönleri olarak 

değerlendirilen unsurlarla bağlantılıdır. Bunlar bazı ölçek ve envanterlerle de 

belirlenebilmektedir. Bu özelliklerden dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal 

denge ilişkilerde pozitif uyumla ilgilidir (Carr, 2016). Bununla birlikte bireyin 

mutlu olduğu zamanlarda kişilik özelliklerinin etkisinin %50 olduğunu pozitif 

psikoloji alanında gerçekleştirilen çalışmalar ortaya koymaktadır (Diener, 

2000). 

Pozitif kişilik özellikleri ile ilgili bir durum da insanın güçlü karakter 

özellikleridir. Güçlü karakter özelliklerinin önemli yönleri, sonradan 

edinilebilir, öğrenilebilir, keşfedilebilir, geliştirilebilir olmasıdır. Bu 

nitelikler, insandan insanafarklılık göstermekle birlikte her insan güçlü 

karakter özelliklerine sahiptir. Linley, Nilsen, Gillett ve Biswas-Diener 

(2010), yaptıkları bir araştırmada güçlü karakter özelliklerini kullanan 

bireylerin kendine güven, yeterliliklerini farketme, amaçlarına ulaşma ve iyi 

oluşlarının yüksek olduğunu bulmuşlardır. Seligman ve Csikszentmihalyi 

(2000), güçlü karakter özelliklerinin ruh sağlığını korumada çok etkin bir 

yönünün bulunduğunu savunmaktadır. Buna örnek olarak, iyimserliğin 

depresyonun oluşmasını önleyebilmesi gösterilebilmektedir. 

Pozitif psikolojide karakterin güçlü yönleri, yapılan çok yönlü 

incelemelerle altı ana erdem ve bu erdemlerle ilişkili 24 bağımsız güçlü 

karakterle ilişkili şekilde açıklanmıştır. Bunlar; insanlık, bilgelik, adalet, 

sağduyu, cesaret ve aşkınlıktır (Carr, 2016).  Bilgelik erdemi, bilginin 

birikimiyle birlikte kullanımını barındırır. Öğrenme merakı ve sevgisi, 

üretkenlik, açık fikirlilik ve yaşama daha geniş bir açıdan bakabilme yeteneği 

gibi pozitif nitelikler sayesinde edinilebilir. İç ve dış tepkilere karşın amaçları 

elde etme konusunda istek ve motivasyonu içeren cesaret erdemi, azim, 

otantiklik, özgüven ve haz gibi güçlü yönler sayesinde edinilebilir. Yüksek 

bireyler arası yeterlik içeren insanlık erdemi, sevgi, nezaket, sosyal zeka gibi 

pozitif özellikler sayesinde edinilebilir. Daha geniş gruplar içinde iyi ilişkiler 

edinme potansiyelini barındıran adalet erdemi, grup çalışması, liderlik, 

dürüstlük, gibi pozitif nitelikler vasıtasıyla kazanılabilir. Ölçülülük erdemi, 

arzu ve isteklerin yumuşak bir şekilde ifadesiyle birlikte; öz düzenleme, 

sağduyu, affedicilik, tevazu gibi güçlü karakter özellikleri sayesinde 
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edinilebilir. Daha geniş evrenle ilişki içerisinde olmamızı içeren aşkınlık 

erdemi, umut, şükran, takdir, mizah anlayışı ve maneviyat gibi pozitif 

nitelikler vasıtasıyla kazanılabilir. Pozitif karakter güçlerini içeren bu 

özellikler, benlikle başkaları ve kalple zihin arasında farklılaşan özellikleri 

içeren iki yönlü iki unsuru barındıran analitik çalışmalarla bir ile beş etmenli 

kazanımlar oluşturmuştur (Carr, 2016). Bannik’e (2017) göre  bireyden bireye 

değişim gösterse de her birey pozitif kişilik özelliklerini barındırmaktadır. 

Pozitif kişilik özelliklerinin iyi yönleri ise, kazanılabilir olması, 

keşfedilebilmesi, çalışılarak geliştirilebilir olmasıdır. Bu durum insanı motive 

edici bir unsur olarak da değerlendirilebilmektedir. 

Pozitif duygular: İnsan olmanın bir parçası olan duygular, belirli bir olaya 

veya geçmiş, şimdi ya da gelecekte olabilecek bir duruma odaklanabilen, daha 

çok kısa süreli, ancak oluştuklarında farkında olabildiğimiz bireysel hislerin 

psikolojik durumudur (Hefferon & Boniwell, 2014). Duygular, insanoğlunun 

doğasında var olan bileşenlerin başında gelmektedir. Duygular, insan 

yaşamının kalitesini ifade ederken bir yandan da uyuma ilişkin eylemlerde 

motivasyon sağlamaktadır. Fredrickson (2004), psikolojik iyi oluşun önemli 

bir yansıması olduğunu düşündüğü pozitif duyguların aynı zamanda iyi oluşa 

da katkı sağladığını ileri sürmektedir. Fredrickson tarafından pozitif 

duyguların fonksiyonlarına ilişkin geliştirilen “genişletme ve oluşturma” 

kuramına göre pozitif duyguların önemli bir bölümü bireylerin anlık düşünce 

ve davranış gücünü genişletmekte kişisel kaynakların geliştirilmesini 

sağlamaktadır. Negatif duygularsa tam tersine bireylerin anlık düşünce ve 

davranış gücünü kısıtlamakta ve kişinin hızlı karar almasında etkili 

olmaktadır. Buna örnek olarak neşe duygusunun eğlenmeyi ve yaratıcı 

olmayı, ilgi (merak) duygusunun araştırma ve farklı yaşantılar kazanmayı, 

ferahlık (huzur) duygusunun ise dinlenmeyi ve mevcut koşulların tadının 

çıkarılmasını teşvik etmesi gösterilebilir. Başka bir pozitif duygu olan sevgi 

duygusunun ise sevdiklerimiz ile alakalı eğilimlerin yeniden 

deneyimlenmesini teşvik etmesi yine buna örnek olarak gösterilebilir.  

Fredrickson (2013), “genişletme ve oluşturma” kuramına yönelik yaptığı 

çalışmaların ardından “yükselen sarmal modelini” (upward spiral modeli) 

geliştirmiştir. Yükselen sarmal modele göre pozitif duygular insanları hem 

olumlu davranışlara yöneltmekte hem de iyilik halinin artmasını 

sağlamaktadır. Bu modelin “genişletme ve oluşturma” kuramından ayrılan ve 

bireylerin olumlu yaşam tarzına yönelik değişiklerini hazırlayan özellikleri 

şunlardır; 

 Olumlu duygular ile tetiklenen bilinçdışı dürtüler, 

 İnsanların daha aktif ve dayanıklı olmasını sağlayan bir dizi 

iyilik hali davranışlar  
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 Biyolojik ve psikolojik kaynaklar açısından bireysel 

farklılıklardır. 

 

  Ashby, Isen ve Turken (1999), pozitif duyguların bilişsel alana yönelik 

etkilerini “nörofizyolojik” kuram çerçevesinde açıklamaktadır. Onlara göre 

pozitif duygular bilişsel performanslarda sistemli olarak etki etmekte ve 

beyinde dopamin seviyesinde bir artışa neden olmaktadır. Fredrickson’e 

(1998) göre ise pozitif duygular, başta bilişsel performans olmak üzere insan 

davranışları üzerinde geliştirici bir etkiye sahiptir. Ona göre pozitif duygular 

kaynakların genişletilmesinde ve belirlenen amaçların gerçekleşmesini 

sağlayan düşünme ve hareket etmede etkili olmaktadır. Pozitif duyguları 

tecrübe eden bir birey, arzu edilir olarak gördüğü koşullar ile etkileşim 

içerisindedir. Pozitif duygular bireyin hedeflerine ulaşmış olduğunu ve 

yaşamın iyi yönde ilerlediğini göstermektedir (Lyubomirsky, 2001).  

  Seligman (2002) pozitif duyguları üçe ayırmaktadır. Bunlar; geçmişle, 

şimdiki zamanla ve gelecekle ilgili olan duygulardır. Geçmiş ile ilgili olan 

pozitif duygular; tatmin, doyum, huzur, gurur ve memnuniyettir. Gelecek ile 

ilgili olan pozitif duygular ise; umut, iyimserlik, güven ve maneviyat ile 

ilişkilidir. Şimdiki zaman ile ilgili olan duygular da kendi içinde ikiye 

ayrılırlar. Anlık zevkler ve kalıcı hazlar; bunlar, bedensel zevkleri ve yüksek 

hazları barındırır.  Bu bedensel zevkler de duyular yoluyla hissedilir. Seks, 

güzel koku ve nefis tatlar gibi. Bunun yanında yüksek hazlar ise karmaşık 

faaliyetleri içerir ve neşe, rahatlık, saadet, coşkunluk, aşırı mutluluk gibi 

duyguları barındırır. Hazlar, bireye özgü güçlü yönlerin kullanılması 

bakımından zevklerden ayrılırlar. Çünkü hazlar; akıcılık ve dikkat 

gerektirirler. Örneğin, yelken sporu yapmak, öğretmenlik ve yardım içeren 

faaliyetler gibi (Carr, 2016). Bannik’e (2017) göre ise pozitif duygulara 

odaklanmak gülümsemekten daha çok ötesidir. Düne, bugüne ve yarına daha 

pozitif bir bakışla yaklaşabilme ve iyimser olabilme becerisidir. Yaşamla ilgili 

bu pozitif bakış açısı, eğlenceye ve keyif almaya yer olmadığında bile insana 

ilişkilerinde yardımcı olabilir. İşinde de yardımcı olarak insanı daha üretken 

olmaya ve risk alma konusunda da cesaretlendirebilir. Aynı zamanda pozitif 

duyguları hissetmek, yaşamdan ne seviyede mutlu ve memnun olduğumuzla 

da ilgili bir durumdur. 

Pozitif Değerler: Yaşadığımız zaman dilimi, insana rahatlıkla sahip 

olabileceği çok farklı donanımlarla birlikte değişik maddi imkanlar 

getirmektedir. Bu durum güce sahip olma, haz ve zevki yaşama konusunda 

insanın yarış içerisinde olmasına ve hırslanmasına neden olmuştur. Ulaşılmak 

istenen amaç gerçekleştikten sonra ise sonuç, insanı mutlu eden bir durumdan 

uzaklaştırmıştır. Bu durumda, insanın yaşam doyumunu devam ettirebilmesi 

için pozitif karakter özelliklerini barındırması gerektirmektedir (Hökelekli, 

2013). Pozitif yaşamın devam etmesi ve yaşam doyumunun sağlanması için 
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değerlere ihtiyaç vardır. Dilmaç ve Ekşi’ye (2007) göre değerler, insanın 

davranışlarını ve düşüncelerini etkilemesi açısından, bireysel aynı zamanda da 

toplumsal bütünlük bakımından önemli görülmektedir. 

  Değerler, kişinin hayatındaki yol gösterici ilkeler olarak ifade edilmektedir. 

Tarhan (2015) değerlerin; duygu, düşünce ve davranış yönünün olduğunu 

ifade ederek, bir değerin kabul görülebilir olması için o değere duygu 

katılması gerektiği ve bu duygunun daha sonra ise kişilik haline dönüşerek 

düşünce yönetimini başlattığını ifade etmektedir. Schwartz’a (1992) göre ise 

değerler, davranışlara yol gösteren ilkelerdir. 

  Maslow (1968) değerler dizgisine sahip olmanın; güneş ışığının, 

kalsiyumun ve sevginin insanın varoluşundaki önemine denk olduğunu 

belirtmiş, değer yoksunluğunun ise bireyin davranışlarına çerçeve oluşturacak 

ilkelerin yokluğu, ümitsiz ve kuşkulu bir yaşamın varlığı ve hastalıklı bir 

ruhsal duruma sahip bulunma olarak açıklayamış, değer yoksunluğunun 

yaşamdan haz duymamaya neden olduğunu ifade etmiştir. Fichter (2016) ise 

değerlerin insanın yaşamını devam ettirdiği toplumsal yapıda kendini ifade 

etmesine, sosyal yapıya uygun olarak davranışlarda bulunmasına bu durumun 

da onda bir farkındalık ve cesaret oluşturmasını sağladığını, bununla birlikte 

istenmeyen davranış biçimlerinin engellenmesine kaynaklık ettiğini ileri 

sürmüştür.  

  Görüldüğü üzere pozitif değerler, bireyin mutluluğunda, kişisel ve 

toplumsal doyum elde etmesinde ve anlam bulmasında önemli 

belirleyicilerdir. Bu yönüyle kazanılmış her bir pozitif değer bireyin pozitif 

karakter gücü olarak ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda değerlerin 

içselleşmesi koruyucu ruh sağlığı olarak da işlev görmesine neden olacaktır. 

Pozitif Psikolojik Danışmanlık 

  Pozitif psikoloji, bazı açılardan çeşitli eleştiriler alsa da kuramsal ve 

deneysel bakımdan genel olarak oldukça güçlü ve etkili bir yaklaşımdır. Bu 

noktada pozitif psikolojinin psikolojik danışmanlık sürecinin incelenmesi 

önemli görülmektedir. Pozitif psikoloji, olumlu özellikleri ve güçlü olmayı 

içermektedir. Bireyin en iyi uyum sağlayıcı mekanizmalarının neler olduğuna 

odaklanmaktadır. Bireyi dayanıklı ve güçlü kılan özellikleri öne 

çıkarmaktadır. Bu yaklaşıma göre psikoloji; yalnızca sağlık ya da hastalık ile 

ilgilenmekte olan tıbbın bir alt dalı konumunda değildir (Diener, 2000; 

Seligman, 2002). Dünya Sağlık Örgütü sağlığı tanımlarken, insanlarda 

yalnızca hastalıkların olmamasına değil bununla birlikte sosyal, bedensel ve 

psikolojik yönden tam bir iyi oluş durumu olarak açıklar (Kesgin & 

Topuzoğlu 2006).  Bu yönüyle ruhsal sağlığın; insanların duygusal ve 

psikolojik bakımından kendilerini iyi görmeleri ve herhangi bir ruhsal 

rahatsızlığın olmaması gibi yönleri de bulunmaktadır. Bu ifade edilen 

açıklamalar ruhsal sağlığın pozitif yönünün bulunduğunu göstermektedir 

(Vaillant, 2002). Günümüzde psikolojik danışmanlık alanı, negatif veya 
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patoloji merkezli hizmet anlayışından ziyade pozitif ve gelişimsel odaklı bir 

hizmet anlayışını benimsemeye başlamıştır (Doğan, 2001; Erkan, 2001). 

Psikolojik danışma ve psikoterapide geleneksel amaç, problemlerin 

azaltılması ve bozuklukların iyileştirilmesidir. Pozitif psikolojik 

danışmanlıkta ise amaç, bireylerin tatmin edici bir yaşama kavuşmalarını 

sağlayarak, iyi oluşun arttırılması, pozitif duyguların kazanılması, güçlü 

yanların keşfedilerek, anlamlı ilişkilerin oluşturulmasıdır (Carr, 2016).  

  Genel olarak pozitif odaklı yaklaşımda psikolojik danışmanlık hizmeti, 

potansiyeli geliştirmeye yöneliktir. Bu potansiyelin geliştirilmesinde 

kullanılan araç pozitif kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özellikleri 

geliştirme programlarının hazırlanmasıdır. Pozitif odaklı yaklaşım, tüm 

kişileri kapsamaktadır ve kendini geliştirmek esas olarak alınmaktadır. Bu 

yaklaşımda kullanılan araç ise gelişimsel ve önleyici yaklaşımla bireylerin 

kapasitelerini geliştirmek, bireylere sorun çözme ve problemle başa çıkma 

becerileri kazandırmaktır (Eryılmaz, 2013). Bu noktada pozitif psikolojiyi 

dayanak noktası olarak alan karakter güçlendirme temelinde hem gelişimsel 

hem de önleyici çalışmalar yapılabilmektedir. Söz konusu çalışmaların 

genellikle bireyleri güçlendirmekte olan özelliklere yönelik olduğu dikkat 

çekmekte, bu çalışmaların içeriklerine bakıldığında ise; iyimserlik, özsaygı, 

değerler, karar verme, problem çözme, başa çıkma becerileri, ihtiyaçların 

doyumu, hedefler, birincil yetenekler, ikincil yetenekler, bağlanma, 

affedicilik, olumlu aile özellikleri ve zihinsel kontrol gibi boyutların olduğu 

görülmektedir (Eryılmaz, 2013). 

  Pozitif psikolojinin geliştirmiş olduğu bilimsel yaklaşım ve bakış açısının 

etkililiğine ilgili literatürde ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Bu bölümde 

özellikle psikolojik danışma süreçlerinde pozitif psikolojinin kullanımına yer 

verilecek ve aynı zamanda psikolojik danışmada kullanılan müdahale 

yöntemleri ve teknikler paylaşılacaktır. 

Bireyle Psikolojik Danışma Sürecinde Pozitif Psikolojinin Kullanımı 

  Psikolojik danışmanlık hizmeti patoloji ve pozitif yönelimli olarak 

gerçekleşmektedir. Ancak psikolojik danışma uygulamalarında patoloji odaklı 

yaklaşımın olumsuz etkiler oluşturduğunu söylememiz mümkündür. Patoloji 

odaklı yaklaşıma göre psikolojik danışmanlık uyumsuz veya hasta bireylere 

yöneliktir. Pozitif psikoloji yaklaşıma göre ise psikolojik danışmanlık, normal 

bireylerin uyum sorunlarını çözmede ve yeteneklerini geliştirmede önem arz 

etmektedir (Terjesen, Jacofsky, Froh & Digiuseppe, 2004). Koivumaa-

Honkanen, Kaprio ve Honkanen (2005), pozitif psikolojinin kişilerin ruh 

sağlıklarının olumlu taraflarını temsil ettiğini ifade etmektedirler. Bu 

bağlamda pozitif psikoloji ile psikolojik danışmanlığınişlevlerininaynı yönde 

oldukları görülmektedir. 

  Psikoloji literatürüne bakıldığında, kişilerin iyimser bakış açısına sahip 

olmaları ve iyimser davranışlarda bulunmaları durumunda, fiziksel 
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sağlıklarıyla birlikte, psikolojik sağlıklarının da olumlu etkilendikleri 

görülmektedir. Dolayısıyla bu noktada psikolojik danışmanların da iyimser 

olmaları oldukça önemlidir. İyimserlik eğiliminde olunulması ve bu 

doğrultuda hareket edilmesi, bireylerin geleceğe odaklanması ve mutluluğu 

için önemli bir nedendir. İyimserlik, sıkıntılı durumlarda insanların sorunları 

ile baş edebilmeleri için gerekli beceriyi kazanmalarını sağlamaktadır. İyimser 

düşünceler, olumsuz düşünceler barındıran kişiler için cesaret vericidir 

(Segerstrom & Miller, 2004).  

  Bireyle psikolojik danışma sürecinin ilk aşamasında birey (danışan), 

karamsar ve endişelidir. Bu hizmetin en önemli amacı, bireylerin olumsuz 

duygularından arınması ve sorunlarının çözülmesidir. Bireyle psikolojik 

danışma sürecinin en iyi şekilde ilerleyebilmesi için danışanların pozitif 

psikolojiden faydalanması söz konusudur. Lyubomirsky’e  (2001) göre mutlu 

insanlar, gelecekleri ile alakalı olumlu beklentiler içerisindedir. Aynı zamanda 

ona göre mutlu insanlar olumsuz olaylara pozitif bakarak mizah kullanmakta 

ve maneviyata sığınmaktadır. Bu bağlamda danışmanlık sürecinde tüm bu 

bulguların kullanılması danışanlara olumlu yansımakta ve onların pozitif 

hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Yine danışmanlık sürecinde hazzı arttıran 

ve keyifli bir yaşam için gerekli egzersizler ve programlar, anlamlı bir hayat 

için aile ve değişik kurumlar ile ilişkileri geliştirmeyi destekleyen müdahaleler 

kullanılmaktadır (Carr, 2016). 

  Rashid ve Seligman (2008), 14 oturumluk bir pozitif psikolojik 

danışmanlık programı geliştirmişlerdir. Bu program alanda çalışanlar için bir 

formülasyon özelliği taşımaktadır. Pozitif psikolojik danışmanlığın ilk 

seanslarında danışanlardan kendilerini en iyi bir biçimde ifade eden bir yaşam 

hikayesiyle kendilerini tanıtmaları istenir. İlk seansta danışana pozitif karakter 

güçlerinden bahsedilir ve kendi karakterinin güçlü taraflarını ifade eden bir 

hikaye yazmalarıyla seans bitirilir. Danışanlardan psikolojik danışma 

oturumlarında aktif bir rol oynamaları, verilen ev ödevlerini 

tamamlamalarının önemli olduğu belirtilir (Akt. Carr, 2016). 

  İlk oturumda terapiye getirilen problemden kurtulmayı teşvik etmek 

amacıyla, pozitif karakter güçlerini kullanmanın üzerinde durulur, pozitif 

duygulardan bahsedilir ve anlamlı ilişkilerin kullanımı konusunda farkındalık 

oluşturulmaya çalışılarak bu ifade edilenler ile ilgili bir tartışma oluşturulur. 

Sonraki oturumlarda danışanlar dikkatlerini problemlerden alarak, 

yaşamındaki pozitif durum ve olaylara, bireysel kaynaklarına, yenilenmeye, 

iyileşme niteliklerine yöneltilir. Bu durum negatif durumların görülmediği 

anlamını göstermez. Danışanların psikolojik iyi oluşları ile ilgili zorlantıları, 

engelleri, problemleri kabul edilerek doğrulanır. Özellikle pozitif duyguların 

yoksunluğunun, pozitif karakter güçlerinin nadiren kullanımının, anlamlı 

ilişkiler edinememenin terapiye getirilen problemin devam etmesinde önemli 

bir etken olduğu konusunda bir tartışma başlatılır. Tartışmada iyi oluş, pozitif 
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duygular, anlamlı ilişkiler pozitif karakter güçleri ile ilgili bilgiler de verilir 

(Carr, 2016). 

 

 

 

Tablo 1. Pozitif Psikolojik Danışma 

Konu  Tartışma Temaları Ev Ödevi 

1 

Pozitif 

kaynaklardan 

yoksunluk, 

depresyonu 
devam ettirir 

Depresyondan, sorunlardan arınmak 

amacıyla pozitif duyguların etkisini, 

güçlü karakter özelliklerinin kullanımını 
ve anlamlı ilişkiler yaşamayı ve bu 

kaynaklardan yoksunluğun depresyonu 

nasıl devam ettirdiğini tartışın.  

Psikolojik danışmanın ve danışanın 
sorumluluk ve rollerini ifade ederek 

pozitif psikoterapinin iskeletini ortaya 

çıkarın. 

 

Karakterin güçlü yönlerini 

ortaya koyan somut bir 

öykü aracılığıyla, 300 

sözcük içeren pozitif bir 
tanıtım yazısı hazırlayın. 

2 

Bireye özgü 

güçlü yönlerin 

ortaya 
çıkarılması 

 

Verilen ev ödevinde danışanın kendine 

özgü güçlü yönlerinin belirlendiği 

önceki durumları değerlendirin.  

Pozitif Psikoterapi Envanterinde 
yanıtlanan mutluluğa ulaştıran üç yolu 

(meşguliyet, zevk ve anlam) yeniden 

değerlendirin. 

 

Karakterin güçlü 

yönlerinibelirlemek 

amacıyla güçlü yönlerin 
aksiyonda değerler 

envanteri anketini 

çevrimiçi tamamlayın. 

3 

Bireye özgü 

güçlü yönlerin 

ve pozitif 
duyguların 

işlenmesi 

 

Danışanın kendine özgü yönlerinin 

işlenmesi amacıyla belirli davranışların 

ortaya çıkarılmasında yardımcı olun.  

İyi-oluşta pozitif duygunun etkisini 
tartışın. 

Pozitif duyguyu desteklemek için 

şükran günlüğünün önemini tartışın. 

 

Karakterin güçlü yönler 

(devam eden) planı 

uygulayın.  

Lütuf günlüğü tutun ve gün 

içinde olan üç pozitif olayı 

yazın.  

4 

Pozitif hatıralar 

Negatif 
hatıralara karşı 

Depresyon belirtilerinin sürmesinde 

pozitif ve negatif hatıraların etkisini 

tartışın.  

Danışanın hoşnutsuzluk ve öfke 
duygularını ifade etmesi için teşvik 

edin. 

Öfkeyle ilgili üç adet 

olumsuz hatıra ve bunların 

sorun ve depresyonu 
devam ettirmedeki etkisini 

yazın. 
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5 Bağışlama 

Bağışlamanın hoşnutsuzluğu ve öfkeyi 

nötrlüğe veya pozitif hislere nasıl 

dönüştürebileceğini tartışın. 

 

Bir kırgınlığın nedenini ve 

bununla ilişkili duyguları 

tanımlayan bağışlama 
mektubu yazın ve 

(uygunsa) kırgın 

olduğunuz kişiyi 

bağışladığınıza dair söz 
verin.  

Mektubu vermeyin.  

 

6 
Şükran 

 

Lütuf günlüğünüzü gözden geçirin.  

Şükran hissinin, minnettarlığın devam 

ettirilmesi olarak tartışın. 

Minnettarlıkta pozitif ve negatif 

hatıraların etkisini keşfedin. 

Danışanın tam anlamıyla 
teşekkür etmediği bir 

kişiye şükran mektubu 

yazın ve verin.  

7 

 

 

 

Psikoterapi-

ortası kontrol 

 

Bağışlama ve şükran ödevini, lütuf 

günlüğünü gözden geçirin ve bireye 

özgü güçlü yönleri kullanın. 

 

 

Pozitif duyguları ortaya çıkartmanın 

önemini tartışın. Psikolojik danışma 

sürecini ve bu ana kadarki gelişimi 
değerlendirin. 

 

 

 

 

Karakterin güçlü yönlerine 

ve 

Lütuf günlüğüne devam 

edin. 

8 

Maksimuma 

ulaşmanın 

yerine yetinme  

(satisficing) 

Hedonik değirmen bağlamında 

maksimuma ulaşmanın yerine (tüm 
alternatifleri  

değerlendirdikten sonra en iyi yolu 

tercih etmek) yetinmeyi (birkaç 

opsiyonu değerlendirdikten sonra 
oldukça iyi olanı tercih etmek) tartışın. 

Maksimuma ulaşmanın yerine yetinme 

yollarını keşfedin. 

 

Bireysel yetinme planı 

organize edin ve yetinmeyi 
arttıracak yolları yazın. 



257 
 

         9 
Umut ve 
iyimserlik 

Danışanlardan çok önemli bir şeyi 

kaybettiklerini, büyük bir planlarını 

gerçekleştiremediklerini ve 

reddedildikleri vakitleri düşünmelerini 
isteyin. 

Sonra danışanlardan, bir kapı 

kapandığında, başka bir kapının açılması 

konusunda düşünmelerini isteyin. 

 

Kapanan üç kapı 
belirledikten sonra, açılan 

üç kapı belirleyin.  

  10 
Bağlılık ve 

sevgi 

Etkin- yapıcı cevap vermede danışana 

rehberlik edin. Danışana yakınlardan 
birinin (eşinin, arkadaşının veya bir aile 

üyesinin) kendilerine özgü yanlarını fark 

etmesi için rehberlik edin. 

Diğerlerinin ifade ettiği 

pozitif durumlara yapıcı ve 

aktif bir biçimde cevap 

verin.  

Danışanın yakınlarının 

(eşinin, arkadaşının veya 

aile üyesinin güçlü 

yönlerini kutlayan bir gün 
belirleyin.  

11 
Güçlü yanların 

aile ağacı 

Aile bireylerinin güçlü yönlerini 

tanımanın değerini  tartışın. 

Aile bireylerinden güçlü 
yönlerin aksiyonda değerler 

Envanteri’ni çevrim içi 

yapmalarını isteyin. 

Tüm aile bireylerinin 
kendilerine özgü güçlü 

yönlerini ifade eden bir aile 

ağacı çizin. Her üyenin 

güçlü yönlerinin tartışıldığı 
bir aile toplantısı 

düzenleyin.  

 

12 Keyif alma 

Keyif almayı, zevk farkındalığı olarak 

düşünün ve devam etmesi için kararlı bir 
girişimde bulunmayı tartışın. 

Hedonik değirmeni, keyif almanın 

oluşabilecek bir tehdidi olarak ifade edin. 

Uyumdan ve alışkanlıktan kaçınmanın 
yollarını önerin. 

 

Keyif verici faaliyetleri, 
belirli zevk alma yöntemleri 

kullanarak organize edip, 

yerine getirin.  
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13 Zaman hediyesi 

Benlikten daha büyük bir şeye hizmet 
etmek ile ilgili bireye özgü güçlü 

yönlerini kullanarak zaman hediyesi 

sunmanın yollarını tartışın. 

Güçlü yönlerin kullanımını 

gerektiren ve hatırı sayılır 

zamana ihtiyacı duyan (bir 
çocuğa danışmanlık yapmak 

veya toplum hizmeti gibi) 

bir şey yaparak zaman 

hediyesi verin. 

 

14 Dolu yaşam  

Keyif almayı, meşguliyeti ve anlam içeren dolu 

yaşam kavramını tartışın. 

Danışandan son oturum öncesi Pozitif 

Psikolojik danışma Envanteri’ni ve diğer 

ölçekleri tamamlamasını isteyin.  

Psikoterapinin gelişimini değerlendirin. 

 

    

Kaynak: Carr, A.(2016). Pozitif Psikoloji. (Çev. Ü. Şendilek) 1. Basım. İstanbul: 

Kaknüs Yayınları. (393-394). 

Pozitif Psikolojide Müdahaleler ve Terapi Teknikleri 

Pozitif psikolojideki temel amaçlardan birisi, iyilik halinin ve esenliğin 

artırılmasıdır. Yapılan bazı çalışmalara göre, grup temelli psikolojik danışma 

oturumları, bireysel pozitif psikolojik danışma seansları, depresyonu 

azaltmakla birlikte,  orta ve hafif seviyedeki depresyonlu bireylerde, sağlıklı 

yetişkinler ve çocuklarda psikolojik iyi oluşu arttırmaktadır (Rashid, Anjum, 

Ra Quinlin, Niemiec, Mayerson ve Kazemi; 2013; Rashid, 2015; Seligman, 

Rashid, Parks, 2006). Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer  ve Vohs’a (2001) 

göre pozitif psikolojik danışma seanslarının etkisinin temelinde öncelikle, 

terapi sürecinde danışanları hayatlarının olumsuz yönlerinden, olumlu 

yönlerine çevirerek tüm dikkat, hafıza ve beklentilerini pozitif yapmaya 

çalışmak vardır. Bu süreç pozitif psikolojik müdahalelerde önemlidir. Çünkü, 

hasarlı olan herhangi bir şeyi tamir ederek yaşamda kalmak durumumuzu 

arttırmak için kendimizin ve çevremizin olumsuz taraflarıyla ilgileniriz. 

Pozitif bir yaklaşıma sahip olmak çok önemli bir değişimdir ve bu değişim 

başlatılır. İkinci olarak, hayatlarının pozitif taraflarına odaklanan danışanlar 

daha çok pozitif öznel deneyim yaşayarak pozitif duygu, değer, düşünce ve 

davranış geliştirirler ve yaşamlarında problem çözme becerileri edinerek 

bireysel kaynaklarını oluşturma konusunda yardım alırlar. Üçüncü olarak, 

Burton ve King’e (2004) göre  pozitif psikolojik egzersizler, hayatın olumlu 

taraflarıyla ilgili yazmayı barındırır ve bu pozitif deneyimlerle ilgili yazmak 

ruh sağlığına ve psikolojik iyi oluşa iyi gelmektedir. Dördüncü olarak, bireyin 

kendisine has güçlü taraflarını belirlemesi ve bunları kullanması danışanların 

akış deneyimini yaşama durumunu arttıran bir bağlam oluşturur. Beşinci 



259 
 

olarak ise bağışlama mektupları yazma, diğerlerinin olumlu haberlerine aktif 

yapıcı tepkiler oluşturma, güçlü karakter özelliklerinden aile ağacı yapmak 

gibi pozitif egzersizler danışanların bireyler arası ilişkileri geliştirerek 

psikolojik iyi oluşu arttırır. Son olarak da pozitif psikolojik müdahalelerin 

içeriğinde bulunan empatik ve içtenlikle nitelendirilen egzersizlerin yaşamı 

iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalardaki en önemli 

bulgulardan birisi, iyileştirici beraberliğin psikolojik danışmanın sonunda 

önemli oranda değişkenden sorumlu olmasıdır (Carr, 2008). 

  Danışanın iyi oluşunu güçlendirmek amacıyla kullanılmakta olan 

egzersizler, “pozitif müdahale” olarak isimlendirilmektedir. Pozitif 

müdahalenin kabul edilmiş, kesin kesin bir açıklaması bulunmamakla birlikte, 

Sin ve Lyubomirsky (2009), pozitif psikolojik müdahaleleri, tedavi 

yöntemleri ya da olumlu duyguları, eylemleri ve algıları arttırmayı hedefleyen 

isterik davranışlalar olarak nitelerler. Bununla birlikte patolojik veya bozuk 

bir durumu, etkiyi yapılandırmanın dışında tamir etmeyi ya da iyileştirmeyi 

hedefleyen müdahaleler, programlar ya da tedavi yöntemleri olarak 

tanımlarlar. Sin ve Lyubomirsky’e (2009) göre bir uygulamanın pozitif 

müdahale olarak sayılabilmesi için genel anlamda birbiriyle bağlantılı üç 

duruma uyması gerekmektedir. Bunlar: 

 Müdahalelerin pozitif konulara odaklanması, 

 Müdahale kapsamındaki uygulamaların pozitif bir mekanizma 

barındırarak pozitif sonuçlara odaklanmanın amaç olması, 

 Yapılan müdahalelerin bir güçlüğü çözmekten ziyade, sağlıklı bir 

yaşam için uygulanıyor olmasıdır. 

  Söz konusu egzersizler, edinilmesi ya da geliştirilmesi amaçlanan değer ve 

kişisel özelliklere göre farklılaşmaktadır. Aynı zamanda, bu müdahalelere 

devam eden kişilerin istikrarı, egzersizlerdekeyif duyması ve motive olmaları 

son derece önemlidir (Sin & Lyubomirsky, 2009). 

  İlgili literatürde yer alan ve kullanılan pozitif psikolojik müdahaleler, 

terapötik teknik ve yöntemler aşağıda sunulmuştur. 

Fordyce’nin 14 temel unsuru: Fordycce (1977, 1983), Seligman’nın pozitif 

psikoloji hareketini başlatmasından önce, 14 temel noktaya dayanan bir 

mutluluk programı oluşturmuştur. Psikoeğitsel bir biçimde geliştirilmiş bu 

programda, 2 ile 10 haftadan çok bir  süreçte danışanların program süresince 

kazandıklarını yaşam içerisinde deneyimlemeleri istenerek kazanımların 

içselleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu programın pozitif etkileri ise bir yıl 

süreyle devam etmiştir.  

Ryff’ın iyi oluş psikoterapisi: 1989 yılında Ryff tarafından geliştirilen iyi 

oluş psikoterapisi, psikolojik iyi oluş modelini dayanak noktası olarak 

almaktadır. Bu modele göre insanlar, güçlükler karşısında mücadele etmek 

suretiyle kişisel gelişim duygusu yaşamaktadırlar. İnsanlar altı boyutta kendi 
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iyi oluşlarına katkıda bulunmaktadır. Bu boyutlar; kendini kabul, özerklik, 

başkalarıyla pozitif ilişkiler kurmak, yaşam amaçlarına sahip olmak, çevrede 

ustalaşmak ve kişisel büyümedir. Pozitif psikoloji alanındaki en önemli 

yaklaşımlardan biri olan iyi oluş psikoterapisi, problem odaklı bir yaklaşımdır. 

Terapistin amacı, danışanın söz konusu altı boyutta psikolojik iyi oluşunu 

olabilecek en üst seviyeye çıkarma konusunda yardımcı olmaktır (Eryılmaz, 

2017). 8-12 oturumla gerçekleştirilen bu modelde içerik, yapılandırılmış 

olmakla birlikte yönlendirilmiş bir süreç vardır. Danışanın şimdi yaşadığı 

problem ve olaylar çerçevesinde geliştirilmiş bir psikoeğitsel model uygulanır 

(Fava & Ruini 2003). Danışanlar, seanslarda kendilerini gözlemler, 

yapılandırılmış günlükler kullanırlar. Ayrıca danışan ile danışman arasında 

etkileşimin olması önemlidir.   Bu modelde teapinin üç aşaması 

bulunmaktadır. Birinci aşamada, bireyin sorunları tanımlanır. İkinci aşamada, 

iyi oluşun bölümlerine odaklanılarak günlük tutmaları sağlanır. Üçüncü 

aşamada değerlendirme yapılır (Fava & Elena, 2009). 

Frisch’in yaşam kalitesi terapisi: Frisch (2006), tarafından bilişsel terapi 

uygulamaları ile pozitif psikoloji uygulamalarını birleştiren bir yaşam kalitesi 

terapi modeli geliştirmiştir. Bu modelde, bireylerin hayatlarının en kaliteli 

duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşıma göre hayat kalitesinin 

yükseltilmesini içeren bölümler vardır. Bu bölümler; sağlık, öz-saygı, yaşam 

amaçları ve erdemler, maddiyat, iş hayatı, boş vakitlerin değerlendirilmesi-

oyun, öğrenme, üretkenlik, yardımseverlik, çocuklar, sevgi, romantik ilişkiler, 

arkadaş ilişkileri ve toplumdur. Bu alanların tümünde kişilerin yüksek 

standartlı bir yaşama kavuşmaları hedeflenmektedir (Frisch 1998). Frisch’e 

(2009, 2013) göre kişilerin hayat kalitesinin düşük seviyede görüldüğü 

bölümlerin neden düşük olduğu nesnel şartlar içerisnde değerlendirilmelidir. 

Ardından kişilerin bu şartlarla ilgili davranış ve yaklaşımlarının neler olduğu 

incelenmektedir. Kişilerin düşük görülen bölümlerde hayat kalitelerinin 

yükseltilebilmesi amacıyla değişik standartlar oluşturulmaktadır. Daha sonra 

da kişilerin bu standartlara ulaşmalarına yardımcı olunmaktadır. 

Seligman’ın pozitif psikoterapisi: Seligman ve diğ. (2006), tarafından 

geliştirilen pozitif psikoterapideki temel mantık, ruhsal rahatsızlıkların 

yalnızca belirtilerinin ortadan kaldırılmasıyla düzeltilemeyeceği, aynı 

zamanda insanlarda olumlu duyguların arttırılması, yaşamlarına anlam 

yüklenmesi ve karakterlerinin güçlendirilmesi ile etkili bir şekilde 

düzeltilebileceği üzerinde durmaktır. Psikoterapi sürecinde ilk olarak 

danışanların pozitif kaynakları tespit edilmekte ve güçlü tarafları 

keşfedilmektedir. Sonrasında ise danışanların olumlu duygular hissetmelerine 

ve karakterlerini güçlendirmelerine yardımcı olunmaktadır (Eryılmaz, 2017). 

Farkındalık meditasyonu: Farkındalık meditasyonu aklın yargılamalardan 

kaçınılarak eğitilmesi şeklinde ilerlemektedir. Bu meditasyonda işlevsel 

olarak akıl, beyinden farklı bir şekilde tanımlanmaktadır. Akıl, bireyin algısı, 
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birikmiş düşünceleri, beklentileri ve deneyimleridir. Farkındalık 

meditasyonunda akıl, maksimum düzeyde farkındalığa yönlendirilmektedir. 

Bireyler önce düşünce ve duygularını dikkatle gözlemlemeye teşvik 

edilmektedir. Sonrasında ise bireylere düşüncelerinin yargılamaksızın nasıl 

geçeceği ve düşüncelerinin içinde boğulmadan nasıl kalacakları 

öğretilmektedir (Körükcü & Kukulu, 2015). 

Hikâye ve öykülerin kullanımı: Pozitif psikolojide kullanılan ve oldukça 

önemli olan tekniklerden birisi de kısa öykü ve hikayelerin kullanılmasıdır. 

Öykü ve hikayelerin kullanılması pozitif psikoloji temelli danışmanlık ve 

terapi hizmetlerinde oldukça işlevseldir. Öyküler danışan için özdeşim nesnesi 

olup duygusal boşalım sağlama aracıdır. Kısa sürede danışanın direncinin 

kırılmasına yardımcı olan öyküler, danışanlar üzerinde ayna etkisi 

göstermektedir (Eryılmaz, 2016). Hikayeler, benzetmeler veya metaforlar, 

ahlaki görüşlerin, örnek davranışların değerlerin insanların bilincine 

aktarılarak yerleştirilmesi için araç olmaktadırlar. Sözel imgelerle, mitolojik 

hikayelerle ve metaforik anlatımlarla anlama desteklenebilmektedir. 

Öykülerin içeriğini özümseyerek onlardan sonuç çıkaran ve çıkardığı 

sonuçları içselleştirebilen danışanlar için öyküler birer tedavi durumundadır. 

Çünkü ilaçla tedavi ile öyküler arasında ortak noktalar mevcuttur. Uygun 

şekilde ve zamanda kullanıldığında öyküler terapotik çabanın merkezi olarak 

davranış ve tutumlarda değişikliğe sebep olabilmektedir. Ancak ahlak dersi 

gibi ya da içtensizlikle ve yanlış dozda verildiğinde tehlikeli sonuçlara neden 

olabilmektedir (Güzelcik, 2010). 

Pozitif duygular deneyimleme: Pozitif duygulara odaklanabilmek geçmiş, 

gelecek ve şimdiye pozitif bir bakış açısı geliştirmek ve iyimser olma becerisi 

ile ilgilidir. Bu olumlu duyguları deneyimleyebilmek için danışanlara, 

“geçmişte nelerden keyif alıyordunuz, sizi ne mutlu ediyordu? Sizi mutlu eden 

faaliyetleri düşünüp listeler misiniz? soruları sorulur ve bu faaliyetlerden bir 

veya birkaçını her gün tekrarlamaları istenir. Bu egzersizlerle birlikte, “pozitif  

ilham  panosu, bireyin kendisiyle ilgili olumlu önermeler düşünmesi, 

gülümseme çalışmaları, doğaya ve yeşile bakma egzersizleri pozitif 

düşünmeyi ve beraberinde pozitif duyguları harekete geçirecektir (Bannik, 

2017). 

Seçkisiz iyilik davranışları: Psikoterapi oturumlarında danışanların pozitif 

öznel deneyimler yaşamasını sağlamak, iyi oluşu ve mutluluğu arttırmak için 

başkalarına yönelik seçkisiz iyilik davranışları sergilemeleri istenir. (Örneğin, 

komşunun alışveriş paketlerinin taşınmasına yardım etmek gibi) Bu iyilik 

davranışlarının diğer kişilere yönelik olumlu duyguları güçlendirdiği 

düşünülmektedir (Hefferon & Boniwell, 2014).  

Yukarıdaki pozitif psikolojik müdahale ve egzersizlerin dışında Schueller 

(2010), pozitif psikolojik müdahalele ve yöntemleri aşağıda verildiği şekilde 

değerlendirmiştir: 



262 
 

Güçlü yönler egzersizleri: Bu müdahale yöntemi uygulanmadan önce 

kişilerin güçlü yönlerini veya değerlerini ortaya çıkaran,  Peterson ve 

Seligman’ın (2004), geliştirmiş oldukları ölçeğin katılımcılara muhakkak 

ugulanması gerektği ifade edilmiştir. Bu egersizle bireylerde varolan en güçlü 

ve en yüksek değerlerin ortaya çıkması sağlanacaktır. Bu egzersizde 

bireylerden sahip oldukları değerlerle ilgili düşünmeleri ve hayatlarının farklı 

alanlarında da bu güçlü yönlerinden ve değerlerinden nasıl 

faydalanabileceklerini ve bu yönlerini nasıl geliştirmeleri gerektiği 

istenmiştir. 

Aktif-yapıcı yanıtlama egzersizleri: Kişilerin yaşam içerisinde 

karşılaştıkları mutluluk verici deneyimler aktif bir şekilde, soru-cevap 

biçimdebu egzersiz kapsamında paylaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda bu egzersizlerin, kişiler arası ilişkilerden sağlanan bireysel esenlik 

ve tatmin üzerinde pozitif bir etkisinin bulunduğu gözlemlenmiştir (Gable, 

Reis, Impett & Asher, 2004). 

Şükran müdahaleleri: Bu egzersize katılım gösteren bireylerden her 

akşam, üç günde bir ya da haftada bir şeklinde hayatlarında şükran duydukları 

üç değişik durum, olay veya anıyı yazmaları istenmiştir. Yapılan çalışmalar 

sonucunda bu egzersizin, bireylerin esenlik hali ile birlikte birçok pozitif yönü 

üzerinde anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür (Emmons, McCullough & 

Tsang, 2003). 

Şükran ziyaretleri: Bu egzersize katılım gösteren bireylerden, daha önce 

minnettarlıklarını ve teşekkürlerini belirtmedikleri yakınlarını, ailelerini ve 

arkadaşlarını ziyaret ederek söz konusu kişilere şükranlarını ifade etmeleri 

istenmiştir. Seligman ve diğ. (2006),  yapmış oldukları araştırmalarda, şükran 

ziyaretlerini kullanarak depresif semptomların azaltıldığı ve mutluluğun 

arttırıldığı gözlemlenmiştir. 

Yaşamı özetleme egzersizleri: Bu egzersize katılım gösteren bireylerden 

yaşamlarını genel olarak düşünerek, bu yaşamlarını gelecek zamadaki 

torunlarıyla paylaşmaları istenseydi onlara neler aktaracaklarını yazmaları 

istenmiştir. Egzersizden birkaç gün sonra, bireylerden hayalini kurdukları 

yaşama kavuşabilmek adına hayatlarında neleri değiştirmeleri ve nelere dikkat 

etmeleri gerektiği gibi birtakım konularla ilgili de paylaşımlarda bulunmaları 

istenmiştir. Seligman ve diğ. (2006), yapmış oldukları çalışmalarda yaşamı 

özetleme egzersizlerinin depresif semptomları düşürdüğü, iyilik ve esenlik 

gibi halleri yükselttiği görülmüştür (Peterson & Seligman, 2004). 

Zevk alma egzersizi: Bu egzersize katılım gösteren bireylerden 

yaşamlarında mutlu oldukları ve keyif aldıkları iki ya da üç şeyi düşünmeleri 

ve içsel olarak bu keyifleri devam ettirebildikleri kadar uzun süre devam 

ettirmeleri istenmiştir. Bu egzersizdeki temel amaç, keyif ve mutluluğa yol 

açan pozitif duygulara yoğunlaşarak, bu duyguların etkisini olabildiğince 

yükseltmektir (Teoman, 2015). 

  Görüldüğü üzere pozitif psikoloji alanındaki çalışmalarda uygulanan 

egzersizler, müdahaleler ve terapilerin bireylerin güçlü yönlerini destekleyen, 
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pozitif duyguları harekete geçiren, pozitif bir bakış açısı oluşturarak psikolojik 

iyi oluşu güçlendiren bir etkisi bulunmaktadır. Bu müdahale ve egzersizler, 

bireylerin hem kendilerine hem de yaşamlarına dair farkındalık düzeylerini 

arttırarak, ruh sağlıklarını korumada yardımcı olmaktadırlar.  

Sonuç olarak, pozitif psikolojik danışma, bireyin iyi oluşunu artırmayı, 

pozitif duygular kazanmasını, güçlü yanlarına odaklanmasını ve bireyin 

yaşamamını daha iyi yönetip, kendisini daha iyi hissetmeye odaklanan; bunu 

yaparken de problemi çözmeye değil, danışan için en iyinin ortaya 

çıkarılmasını sağlamaya çalışan bir yaklaşım olarak önümüzdeki yıllarda da 

geniş uygulama alanlarına ve çalışmalarına konu olmaya devam edecektir. 
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DEPRESYON TEDAVİSİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ 

 

Fatih Bal* & Didem Dilge Yıldırım† &  Ezgi Tunçel‡ 

      

Giriş 

 Depresyon, bireyin, ailesinin, çevresinin ve yaşamının üzerinde yüksek 

bir etkiye sahiptir, sosyal ve mesleki yaşamlarını önemli ölçüde etkiler ve 

diğer fonksiyonel bozukluklara neden olur. Depresyonun birçok semptomu 

vardır. Çökkün ruh hali, neredeyse tüm aktivitelere karşı ilginin azalması, 

kilo kaybı veya kilo alımı, uykusuzluk veya hipersomnia, psikomotor 

ajitasyon veya gerilik, yorgunluk veya enerji kaybı, değersizlik veya 

suçluluk duyguları, azalmış konsantrasyon,  ölüm veya intihar düşünceleri 

en önemlileridir. Bu semptomların en az iki hafta sürmesi tanı koymada 

önemli bir faktördür. Depresyon, distimi veya kronik majör depresyon 

olarak da kendisini gösterebilir. Distimik bozukluk kroniktir ve neredeyse 

tüm rutin aktivitelerde depresif ruh hali veya ilgi kaybı ile karakterizedir. 

Fonksiyonel veya sosyal bozukluklarla birlikte, çökkünlük ruh hali günden 

güne ya da koşullara göre çok az değişiklik gösterir ve somatik belirtilerle 

ilişkili olabilir, ilgi kaybı, sabah erken saatlerde uyanma, sabah 

depresyonun şiddetlenmesi, önemli psikomotor yavaşlık, ajitasyon, iştah 

kaybı, kilo kaybı ve libido kaybı örnek olarak verilebilir. Bipolar 

bağlamında depresif ataklar ortaya çıkabilir. Bu, genellikle bir veya daha 

fazla depresif atak ile değiştirilen bir veya daha fazla manik veya 

hipomanik atak ile karakterizedir. Bipolar ve unipolar depresyon için aynı 

tanıkriterleri uygulanmasa da iki durumun farmakolojik tedavisi 

birbirinden farklıdır(Bitencourt Powell, 2008). Görüldüğü üzere depresyon 

bireyin hayatını birçok alanda etkilemektedir ve tedavi edilmesi önem arz 

etmektedir. Birçok farmakolojik yöntem denenmesine rağmen 

depresyonun yaygınlığı günümüzde oldukça fazladır. Psikoterapi 

yöntemleri depresyon tedavisinde giderek etkisini göstermektedir. Bilişsel 

Davranışçı Terapi depresyon tedavisinde önemli bir yere sahiptir.  

Bilişsel Davranışçı Terapisi, başlangıçta terapist ve danışan 

arasında işbirlikçi bir ilişki geliştirmekten ve kişinin sorunları ve bağlamı 

hakkında ortak bir anlayış geliştirmekten geçer. Bu, terapistin bilişsel 

depresyon modelini danışanı ile paylaşmasını ve bireysel bir formülasyon 

geliştirmek için bireysel danışanın mevcut ve geçmiş deneyimlerini 
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modele bağlamasını içerir. Formülasyon, danışan ve terapistin terapinin 

hedeflerini ve önceliklerini belirlemesine ve değişimi yönlendirmesine 

yardımcı olmak için kullanılır. Tedavinin erken dönemlerinde ruh halleri 

ve davranışları izlemeye, olumsuz düşünceleri belirlemeye, davranışları 

arttırmaya ve semptom yönetimine odaklanılmaktadır. Davranışsal 

çalışma, tedavinin başlarında işlenebilir. Daha sonra terapist ve danışan, 

danışanın düşünceleri, duyguları ve davranışları arasında bağlantı kurar ve 

bunlar arasındaki olumsuz döngüleri ortadan kaldırmaya çalışır. Tipik 

olarak terapist, otomatik düşünceleri sorgulamak, alternatifler ve farklı 

düşüncelerin geçerliliğini değerlendirmek için oturumlar ve oturumlar 

arasındaki ödev görevleri içinde bir dizi alıştırma için davranış deneyler 

kullanılabilir. Danışanların bakış açılarını olumsuz otomatik 

düşüncelerden uzaklaştırarak alternatifler yöneltmelere teşvik edilir. 

Terapi ilerledikçe, danışanlar daha bağımsız olmaya, yeni beceriler 

geliştirmeye ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların nasıl çözüleceğini 

düşünmeye teşvik edilir (IMPACT Study CBT Sub-Group, 2010). 

Bilişsel Davranışçı Terapi, farklı durumlarda batı dünyasında etkili bir 

psikoterapi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde eğitim, 

öğretim ve uygulaması sınırlı ve yeterince yapılandırılmamıştır. Yeterli 

yapılandırılmaması nedeniyle, Bilişsel Davranışçı Terapinin etkinliği 

konusunda çok az araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte depresyon 

tedavisinde en etkili yöntem olarak kliniklerde sıkça başvurulan bir 

yöntemdir. Bu çalışmada Bilişsel Davranışçı Terapinin depresyon 

tedavisinde uygulamaya yönelik bilgilere yer verilmiştir.  

     BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR? 

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin temelinde davranışçı ve bilişsel model 

vardır. Bu modellere ayrı ayrı bakıldığında; bireyde herhangi bir uyumlu 

davranış geliştirmek, davranışları azaltmak veya davranışları tamamen 

ortadan kaldırmayı davranışsal müdahaleler odağa alır. Davranışsal 

yaklaşımı benimseyen terapistler seanslarda bireyin gerçekleştirdiği 

davranışlarını analiz eder ve davranış örüntülerini tekrar yapılandırılmayı 

sağlamayı hedefler. Bir bilişsel yaklaşımı benimseyen terapistler ise 

bireyde var olan aşırı duygusal veya tam tersi aşırı katı davranışsal tepkileri 

azaltırken bireyin hem kendisine hem çevresine karşı düşünce örüntüsünde 

değişiklik yapmayı hedefler. Bireye kendi düşünce örüntüleri ile ilgili 

farkındalık düzeyinin artması, sorunlarıyla ilişkili düşünceleri 

değerlendirilmesi, işlevsel düşünce modellerini kullanması ve bunları 

güçlendirip sürdürmesine yönelik stratejiler ve beceriler geliştirmesine 

destek sağlar (Hackney ve Cormier, 2008). Bu iki yaklaşıma bakıldığında 

bilişsel ve davranışsal müdahalelerde hastanın görülen semptomları ile 

mevcut problemini azaltma konusunda çalışılır ve “şimdi ve burada” temel 

alınır (Beck, 1979). Bu iki yaklaşımın birbirini tamamladığı göz önüne 
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alındığında bunları birlikte kullanan terapistler Bilişsel Davranışçı Terapi 

tedavi yöntemi benimserler. 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) bilişlerin bireyin duyguları ve 

davranışlarını etkilediğini temele alır. BDT’nin temelindeki amaçlardan 

birincisi hastanın bir durum karşısında “olumsuz” duygularını ve “işlevsiz” 

düşüncelerini fark etmesi ikincisi ise işlevsiz olan bu düşüncelerin yerine 

işlevsel olanı uyum bozmayan düşünceleri koymasıdır (Cüceloğlu, 2012). 

Yani bir durumu algılama şekli, geçmiş deneyimleri aracılığıyla meydana 

gelen şemaları o kişinin duygusal-davranışsal reaksiyonlarına şekil 

vermektedir (Reinecke, Dattilio ve Freeman, 2016). 

     BDT’nin Çerçevesi 

BDT yapılandırılmış bir tedavi şeklidir. Hastanın klinik 

değerlendirmesi yapılırken; sorun ve yaşam öyküsü ele alınır. Sorun 

öyküsünde başvuru sebepleri, yaşadığı sorunların nasıl başladığı ve şuan 

ki durumuna etkileri, yaşam öyküsünde ise nasıl biri olduğu, bugüne kadar 

ki yaşam öyküsünde nelerin olduğunu ayrıca ruhsal durum 

değerlendirilmesi (belirti ve bulguların sıklık, süre, yoğunlukları) ele alınır. 

İlk seans duygudurum kontrolü ile başlar, hastayla birlikte ele alınacak 

gündem maddeleri (amaçlar) belirlenir. Ayrıca ilk seans depresyon ölçeği 

ve anksiyete ölçeği veya hastanın tanısıyla ilişkili kullanılacak ek 

ölçekler/envanterler uygulanabilir (Türkçapar, 2018).  

BDT süreci değerlendirmeyle başlar, amaçlar ile ilgili çalışılır, 

psikoeğitim süreçleri gerçekleştirilir, tedavi yöntemleriyle devam eder ve 

son olarak sonlandırma seanslarıyla tamamlanır. İhtiyaç dahilinde 

güçlendirme seansları yapılır. Her bir seans kendi içerisinde aynı 

sistematik döngüye sahip bir şekilde ilerler, bu sistematik ufak bir 

duygudurum ve o haftanın değerlendirmesi, önceki seansı hatırlatarak 

bağlantı oluşturma, kullanıldıysa eğer ödevlerin kontrolü, o seans için 

amaç/gündem belirleme, belirlenen maddelerinin ele alınması, ihtiyaca 

göre yeni ev ödevi (davranışsal görevler) verme, gerçekleştirilen seansın 

özetlenmesi ve hastadan yapılan seans ile ilgili geridönüt alma şeklindedir 

(Kramer, Bernstein ve Phares, 2014; Türkçapar, 2018). 

Eğer hasta BDT hakkında yeterince bilgilendirilmemişse, tedavi 

sürecine dair motivasyonu yoksa veya tedaviye dair inancı yoksa, isteksiz 

ise, terapiyi sadece sohbet amaçlı görüyorsa veya hastadan kaynaklı değil 

ancak terapistten kaynaklı olan süreci aşırı yapılandırma veya 

yapılandırmaya gerek duymama, terapistin otomatik düşünceleriyle 

meşgul olması vb durumlar terapinin doğasındaki yapılandırma sürecini 

zorlaştırmaktadır (Türkçapar, 2018). Tüm bunlara ek olarak şiddetli 

zihinsel hastalığı olanlar ve eksen II patolojisi olanlarda uyum içerisinde 

olmak büyük önem taşımaktadır. Ancak eksen II hastalarının eksen I 

hastalarına göre uyum düzeyleri daha düşüktür. Anksiyete ve depresyon 
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tanısı alan bireylerde akut evrede acının hızla düşmesini/azalmasını 

istedikleri için önerileri denemeye dair yüksek motivasyon düzeyleri olur. 

Ancak kronik kişilik bozukluğunda bu motivasyon daha düşük seyir 

gösterir. Bu süreçte de terapist ve hasta işbirliği konusunda uyumu 

yakalarken karşı karşıya kalabilirler  (Beck, Freeman ve Davis, 2013). 

BDT de bireyler durumları veya olayların kendi kontrolü altında 

olamayacağını ancak karşılaştıkları bu durumlara veya olayları nasıl 

yorumlayacaklarını ve nasıl yaklaşacaklarını öğrenirler (Kleinman, 2016). 

Bu öğrenme sürecinin en başında ise sorgulama gelir. Bu sorgulama temel 

bir müdahale tekniğidir BDT seansları içerisinde. Terapist hastanın 

zihnindeki otomatik düşünceleri belirlerken “şuanda aklınızdan ne 

geçiyor?” sorusunu temele alarak başlar, gerekli durumlarda ise 

yönlendirici sorulara da başvurur (Murdock, 2013). Bu otomatik 

düşünceler zihinsel süreçlerin içerisinde var olan ancak günlük yaşamda 

olay veya duruma özgü aniden zihne gelen anlık kelimeler, görseller ya da 

anılardır (Greenberger ve Padesky, 2013). Bireyin gerçekliğe dair algısı 

uyarılma düzeyinin yüksekliği, kullanılan ilaçların etkisi, bilinç 

durumunun azalması gibi durumlardan etkilenebileceği gibi aynı zamanda 

bireyin kendi içsel süreçlerine de bağlıdır. Dışavurumları ve duyguları 

bireyin düşünceleriyle de şekillenmektedir. Bu noktada bireyin içsel olarak 

uyumunun bozulması, abartılı duygusal dışavurumlarının temeli işlevsel 

olmayan otomatik düşünceleridir. Bireyin zorlanması, sıkıntılanması ve iyi 

oluşunun düşmesi bu işlevsiz otomatik düşüncelerin eseridir (Beck, 1979). 

J.S. Beck (2014)’e göre “O an aklınızdan ne/ler geçti?” sorununa ek 

olarak; “ O sırada ne düşündüğünü tahmin et.”, “Sence _______ ya da  

_______ hakkında mı düşünüyordun (Terapist makul bir çift seçenek 

sağlar)?”, “Gerçekleşebilecek bir şeyi mi hayal ediyordun yoksa 

gerçekleşmiş bir şeyi mi hatırlıyordun?”, “Bu durum senin için ne anlam 

ifade ediyor (Ya da hakkında ne söylüyor?)?”, “________ mı 

düşünüyordun (Terapist beklenen cevaba karşı bir düşünce sunmaktadır.)? 

Soruları sorgulamada değişiklik yaparak otomatik düşüncelerin açığa 

çıkmasında yardımcı olabilecek sorulardır (akt; Yıldırım, 2020). 

Ruh hallerinin şiddetinin düzeyinde desteklemeyen kanıtlar değişimler 

yaratsa da her birey sıklıkla otomatik düşüncelerine kanıt bulma eğilimi 

içerisindedir. Oysaki iyi oluşa, iyi hissetmeye destek olan otomatik 

düşüncelerini desteklemeyen kanıtlardır (Greenberger ve Padesky, 2013). 

Otomatik düşünceleri ele almaktaki temel amaç; hastanın var olan bu 

düşüncelerine gözü kapalı bir şekilde inanmamasını sağlamak bunları 

sadece bir varsayım olarak görmesine ve gerçeklikle olan bağını 

değerlendirmesini sağlamaktır (Türkçapar, 2018). Otomatik düşüncelerin 

altında ise ara inançlar vardır ve temel kaynakları bireyin gözlemleri, 

yaşam deneyimleri ve çevreden aldıklarıdır (Erden, 2014). Ara inançlar 
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otomatik düşüncelerden daha zor ulaşılan ancak temel inançlardan ise daha 

kolay ulaşılan inançlardır (Beck, 2014). Temel inançlar ise bireyin geçmiş 

deneyimleriyle ilişkili erken yaşantıların şekillendirdiği inançlardır 

(Köroğlu ve Türkçapar, 2015). Temel inançlar çift kutuplu bir düşünce 

biçimi olarak zihinde yer alır, olumlu-olumsuz inançlar birlikte bulunur ve 

bireyin yaşadığı olay veya duruma göre aktivasyonu gerçekleşerek 

duygudurumunda değişikliğe neden olur (Türkçapar, 2018). Hasta 

otomatik düşüncelerini belirledikten sonra bu düşüncelerini sorgulaması 

ile çalışılır. Düşüncelerle çalışılırken; kanıtları inceleme, çifte standart 

tekniği, alternatif sorularla bu düşünceleri açıklama, düşüncelerin kaydını 

tutma, bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri (terimleri tanımlama, 

doğrudan farklı düşünme biçimleri geliştirme, deneysel teknik, 

derecelendirme soruları, semantik yöntem, yeniden atfetme, rol oynama, 

yarar-zarar analizi) kullanılır. Bu bilişsel tekniklere ek olarak BDT 

seansları içerisinde kullanılabilecek davranışsal teknikler; maruz bırakma, 

tepki önleme ve aşamalı etkinlik planlaması vb. tekniklerdir (Yıldırım, 

2020). 

    DEPRESYON 

DSM-5’e (Amerikan Psikiyatri Birliği [APA], 2013) göre Depresyon 

Bozuklukları sekize ayrılmaktadır. Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe 

Bozukluğu, Majör Depresyon Bozukluğu, Distimi, Premenstrüel Disfori 

Bozukluğu, Maddenin/İlacın Yol Açtığı Depresyon Bozukluğu, Başka Bir 

Sağlık Durumuna Bağlı Depresyon Bozukluğu, Tanımlanmış Diğer Bir 

Depresyon Bozukluğu ve Tanımlanmamış Depresyon Bozukluğu olarak 

belirtilmektedir. Alanyazında yapılan çalışmalarda depresyon olarak bahsi 

geçen bozukluk, DSM-5 tanı ölçütleri çerçevesinde bulunan majör 

depresyondur. Bu bağlamda depresyonda sıklıkla görülen durum ve 

semptomlar aynı iki hafta boyunca kişilerin işlevsellik düzeyinde azalma, 

çökkün duygudurumu, ilginin azalması, zevk alamama, aşırı kilo verme ya 

da alma, uykusuzluk ya da aşırı uyuma, ajitasyon ya da yavaşlama, 

bitkinlik, odaklanmakta zorluk çekme ve yineleyen intihar düşünceleri 

olarak belirtilmektedir. Depresyonun yaşam boyu yaygınlığının %15 ile 

%25 arasında değişen bir aralıkta olduğu bilinmektedir. Ayrıca, 

depresyonun kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla görüldüğü 

vurgulanmaktadır. Ailesinde depresyon öyküsü bulunan kişilerde 

depresyon görülme ihtimalinin 2-10 kat daha fazla olduğu 

vurgulanmaktadır (Chochinov, 2001; Kaplan ve Sadock, 2004). 

Depresyon, kişinin işlevselliğini olumsuz olarak etkileyen, hayat 

kalitesinde azalmaya sebep olan yaygın bir psikiyatrik durum olarak ortaya 

çıkmaktadır (Kessler ve Bromet, 2013).  
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     Hazırlayan Faktörler 

Beck’in Bilişsel Modeli’ne göre, insanların dünyayı yorumlayış 

biçimlerini oluşturan bilişsel yapı otomatik düşünceler ve şemalardan 

oluştuğundan işlevsel olmayan temel inançlar hatalı bilgi işleme süreci 

yoluyla olayların gerçek dışı şekilde değerlendirilmesine neden 

olmaktadır. Kişilerde işlevsel olmayan bilişsel yapının varlığı depresyon 

gibi çeşitli psikopatolojilerle ilişkilendirilmektedir (Beck, 1991; 

Türkçapar, 2014). Beck (1979), depresyonu açıklarken kayıp hissi, düşük 

benlik saygısı ve kendini eleştirme, kötümserlik, motivasyonel 

değişiklikler ve intihar davranışına vurgu yapmaktadır. 

Kayıp Hissi 

Kişinin hayatında yaşamış olduğu ve strese neden olan çeşitli olaylara 

olan kırılganlığının depresyon ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, 

kayıp hissinin sadece bir yakının ölümü ile ilişkili olmadığı, kayıp hissine 

neden olabilecek başka durumlar olduğu da belirtilmektedir. Örneğin, 

kişinin duygusal olarak bağlı olduğu biri ile olan ilişkisinin sonlanması, 

önemli bir hedefe ulaşamama, işin kaybı, beklenmeyen fiziksel sakatlık, 

sosyal statünün kaybı gibi durumlar kayıp hissinin ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir (Beck, 1979). Ayrıca, ilişkilere yapılan yatırımın karşılığını 

alamadığı düşüncesinin de kayıp hissini ortaya çıkarabileceği 

vurgulanmaktadır. Kişilerarası ilişkilerde ilişki için yapılan yatırım ve bu 

yatırımın karşılığı (alma-verme dengesi) arasındaki dengesizlikte de kayıp 

hissi ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle kayıp hissi kişinin gerçek dışı 

yüksek beklentileri ile de ilişkili olabilir. 

Kanser hastaları ile yapılan araştırmalarda fiziksel becerilerin 

azalması, eş ölümü, sosyal destekte azalma ve finansal istikrarın azalması 

gibi durumların kayıp hissini ortaya çıkarabileceği vurgulanmaktadır. Bu 

hastalar kayıp hissine bağlı olarak depresyon semptomlarıyla ilişkili ilgi 

kaybı, yavaşlama ve bazı somatik şikayetleri olduğunu belirtmişlerdir 

(Chochinov, 2001). Partnerinden ayrılan ve romantik ilişki yaşayan kişiler 

depresyon semptomları bakımından karşılaştırıldığında partnerinden 

ayrılan kişilerin daha yüksek düzeyde depresyon semptomları gösterdikleri 

belirtilmektedir. Partnerden ayrılma kişilerde ani bir kayıp hissi ile 

depresyon ile ilişkili semptomlar ortaya çıkarmaktadır. Ani kayıp hissi ve 

depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek düzeyde pozitif 

korelasyon olduğu vurgulanmaktadır (Field, Diego, Pelaez, Deeds, ve 

Delgado, 2009; Verhallen, Renken, Marsman ve Ter Horst, 2019). 

Kişilerde kayıp hissini ortaya çıkarabilecek bir diğer durum da fiziksel 

sakatlıklardır. Yapılan araştırmalar psikolojik stres ve sakatlık durumu ve 

depresyon semptomları ve sakatlığın derecesi arasında pozitif bir 

korelasyon olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda kişilerdeki sakatlık 

belirtilerinde iyileşme görülse bile depresyon düzeyinin artmaya devam 
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ettiği vurgulanmaktadır. Ani olarak yaşanan fiziksel sakatlık kişilerde 

yoğun kayıp hissi yarattığından depresyon belirtilerini tetiklemektedir 

(Nota, Bot, Ring ve Kloen, 2015). 

Özetle, kayıp hissi kişide üzüntüyü ortaya çıkararak daha sonrasında 

depresyonla ilişkili olan kötümserlik, kendini eleştirme ve intihar 

düşüncelerine sebep olabilmektedir. Kayıp hissinin ortaya çıkmasının 

ardından kişinin bu hissi nasıl yorumladığı da büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda da kişinin kendi, dünya, yaşantıları ve geleceğe dair bilişleri 

önem taşımaktadır. Kayıp hissi ortaya çıktığında depresyona yatkınlığı 

bulunan kişilerin bu durumu olumsuz şekilde yorumladıkları, kendilerini 

yetersiz ve değersiz olarak niteledikleri vurgulanmaktadır (Beck, 1979; 

Leahy ve Dowd, 2002).  

Düşük Benlik Saygısı ve Kendini Eleştirme 

Depresif belirtiler gösteren kişiler, yaşadıkları olumsuz olayların 

kendileri ile bir ilişkisi olmasa bile kendilerine atfetme eğilimleri 

bulunmaktadır. Özellikle kayıp hissi ortaya çıktığında “…..i (kaybedilen 

şey ya da kişi) kaybettim çünkü ben sevilmez biriyim.” gibi olumsuz 

düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan kayıp hissini kendi ile 

ilişkilendiren kişide bu durumun kendindeki “eksiklik” ile ilgili olduğu 

düşünceleri bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu düşüncelerin kişinin düşük 

benlik saygısı ve kendini eleştirmesiyle ilişkili olduğu belirtilmektedir 

(Beck, 1979). 

Alanyazında yapılan çalışmalar düşük benlik saygısı ve depresyon 

arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır. Bu bağlamda hassasiyet modelinin 

önemli bir yeri bulunmaktadır. Hassasiyet modeline göre, düşük benlik 

saygısına sahip kişilerin depresyona eğilimleri bulunduğu belirtilmektedir 

(Butler, Hokanson ve Flynn, 1994). Alanyazında yapılan pek çok çalışma 

da hassasiyet modelini destekler nitelikte olup, düşük benlik saygısının 

depresyonu yordadığını ancak depresyonun düşük benlik saygısını 

yordamadığını belirtmektedir (Orth, Robins, Widaman ve Conger, 2014; 

Orth, Robins ve Roberts, 2008; Steiger, Allemand, Robins ve Fend, 2014). 

Kişideki düşük benlik saygısı kişilerarası yollarla depresyonun ortaya 

çıkmasını etkilemektedir. İlk olarak, düşük benlik saygısına sahip kişiler 

özellikle reddedilme riskinin arttığı durumlarda kendi değerleri ile ilgili 

olarak çevrelerindeki kişilerden onay beklemektedirler. İkinci olarak, 

düşük benlik saygısına sahip kişiler kendileri hakkında negatif bilişlere 

sahip kişilerdir. Çevrelerindeki kişiler ile olan iletişimlerinde kendileri 

hakkında negatif bilişlerini doğrulayacak ipuçları aramaktadırlar. Son 

olarak, düşük benlik saygısına sahip kişiler sosyal destek almayı 

engelleyecek olan sosyal kaçınma davranışı sergilemektedirler. Düşük 

benlik saygısına sahip olan kişilerin kişilerarası iletişimlerinde görülen bu 
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durumlar depresyonun ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır (Orth vd., 

2008). 

Kendini eleştirme kişide güçlü olumsuz ve düşmanca kendilik algısı ile 

ilişkilendirilmektedir. Kendini eleştirme eğilimi olan kişiler ve kendini 

eleştirme eğilimi olmayan kişiler karşılaştırıldığında kendini eleştirme 

eğilimi olan kişilerde psikopatolojilerin görülme ihtimalinin daha yüksek 

olduğu belirtilmektedir (Gilbert, Baldwin, Irons, Baccus ve Palmer, 2006). 

Kendini eleştirme kişilerin depresyona olan eğilimlerini de etkilemektedir. 

Bu bağlamda kendini eleştirme davranışının depresif semptomlar ile 

ilişkili olduğu  vurgulanmaktadır (Chui, Zilcha-Mano, Dinger, Barrett ve 

Barber, 2016; Luyten ve ark., 2007). Majör depresyon ve sosyal fobi tanısı 

almış iki grup katılımcının kendini eleştirme skorları bağlamında 

karşılaştırıldığı bir araştırmada majör depresyon tanısı almış kişilerin 

istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek düzeyde kendini eleştirme skoruna 

sahip olduğu belirtilmektedir (Cox vd., 2000). Ayrıca, kendini eleştirmenin 

depresyon ve kendini diğer kişilerden aşağıda görme ile pozitif 

korelasyona sahip olduğu da belirtilmektedir. Diğer bir deyişle, kişilerde 

kendini eleştirme arttıkça depresif semptomlar ve kendini diğer kişilerden 

aşağı görme düzeyi de artmaktadır. Ayrıca, ilaç, psikoterapi, plasebo gibi 

farklı depresyon tedavisi alan üç katılımcı grubunun tamamında kendini 

eleştirme düzeyinin azaldığı belirtilmektedir (Chui vd., 2016; Gilbert vd., 

2006). 

Özetle, düşük benlik saygısı ve kendini eleştirme depresyon için 

hazırlayıcı faktörler arasında bulunmaktadır. Düşük benlik saygısının 

depresyonu yordadığı ancak depresyonun düşük benlik saygısını 

yordamadığı vurgulanmaktadır. Kendini eleştirmenin depresyon için bir 

diğer hazırlayıcı faktör olduğu ve depresif semptomlarıyordadığı 

belirtilmektedir. Düşük benlik saygısı ve kendini eleştirme kişinin kendine 

dair olumsuz bilişleri ve olumsuz kendilik algısı ve işlevsel olmayan bilgi 

işleme süreci ile ilişkilidir. 

Kötümserlik 

Kişinin kendisi, yaşantıları, geleceği ve dünyaya dair sahip olduğu 

düşünceler olaylara olan yaklaşımını belirlemektedir. Kötümserlik düzeyi 

yüksek kişiler genellikle gelecek hakkında endişelenen, hedeflerine ulaşma 

konusunda yoğun şüpheleri olan ve yaşadıkları durumlarda en kötüsünü 

bekleyen, olumsuz duygulara aşırı odaklanma eğilimi olan, yaşadıkları 

olumlu durumları kendilerinden çok dışsal unsurlara atfeden kişiler olarak 

nitelendirilmektedir. Bu bağlamda kendilerinden kaynaklı başarıları da 

dışsal nedenlere atfetmeleri kişilerde işlevsel olmayan bilişsel yapı ile 

ilişkilendirilmektedir. Kötümserlik düzeyi yüksek kişilerin depresyon 

yaşama ihtimalleri daha yüksektir. Kötümserlik düzeyi yüksek olan kişiler 

genellikle yoğun şekilde depresyon semptomlarını göstermektedir 
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(Dobson ve Dozois, 2008; Swanholm, Vosvick ve Chng, 2009). Depresyon 

ve kötümserlik arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon olduğu ve 

yaşam kalitesi ve kötümserlik arasında negatif düzeyde korelasyon olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda yüksek düzey kötümserliğin yaşam 

kalitesini düşürdüğü ve depresyon semptomlarınıyordadığı görülmektedir 

(Kurtović  ve Ivančić, 2019). 

Özetle, kişilerin kendileri, gelecek, yaşantıları ve dünyaya dair sahip 

oldukları olumsuz bilişler yüksek kötümserlik düzeyi ve işlevsel olmayan 

bilişsel yapı ile ilişkilidir. Ayrıca, yüksek kötümserlik düzeyinin depresyon 

için bir yordayıcı olduğu da vurgulanmaktadır. 

Motivasyonel Değişiklikler 

Zevk alamama durumu, hedonik bir uyarana veya deneyime karşı 

ilginin azalması olarak belirtilen bir depresyon semptomudur. Hedonik 

işlemedeki bu bozulma kişilerde ödüllendirici eylemlere karşı 

motivasyonel değişimlere neden olmaktadır. Depresif belirtileri yüksek 

kişilerde bir eylemi ya da durumu sevme ve motivasyon arasındaki bağ 

bozulmuştur. Bu bağlamda depresif belirtileri yüksek kişilerde zevk 

alamama durumu kişinin eylemi ve ya durumu ne kadar sevdiğinden 

bağımsız olarak motivasyonel bir bozulma ile ilişkilendirilmektedir. 

Depresyon düzeyi yüksek kişilerdeki düşük yaklaşma motivasyonu ve 

zevk alamama durumu kişilerin ödüle ulaşma konusunda daha az istekli 

olmaları ve ödülü depresif belirtileri olmayan kişilere kıyasla daha düşük 

düzeyde zevkli buldukları vurgulanmaktadır (Sherdell, Waugh ve Gotlib, 

2012). Depresyon belirtileri gösteren kişilerde düşük motivasyon ile ilişkili 

olan kaçınma davranışının depresyon belirtileri göstermeyen kişilere 

kıyasla daha fazla olduğu da belirtilmektedir. Ayrıca, daha önce depresyon 

yaşayan kişilerde de kaçınma davranışının daha önce depresyon 

yaşamamış kişilere kıyasla daha fazla olduğu da vurgulanmaktadır. 

Yüksek düzey motivasyon ise depresyon düzeyindeki azalma ile 

ilişkilendirilmektedir (Burns, Westra, Trockel ve Fisher, 2013; Vergara ve 

Roberts, 2011). Düşük düzey motivasyonun gelecekteki depresyonu 

yordamada önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir. Örneğin, çalışan 

kişilerle yapılan bir araştırmada düşük düzey iş motivasyonu olan kişilerin 

gelecekte depresyon yaşama ihtimallerinin daha yüksek olduğu 

vurgulanmaktadır (Björklund, Jensen, ve Lohela-Karlsson, 2013). 

Özetle, depresyon kişilerde motivasyonel bazı değişimlere neden 

olmaktadır. Depresyon yaşayan kişiler daha önceden zevk aldıkları 

durumlardan artık zevk alamadıklarını, anhedoni yaşadıklarını 

belirtmektedirler. Sevilen durum/eylem/ödül ve motivasyon arasındaki 

bağın bozulması sonucu ve kişilerde sevilen durum/eylem/ödüle karşı 

düşük motivasyon görüldüğü belirtilmektedir. 
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İntihar Davranışı 

İntihar düşüncelerine sahip olmak majör depresyon tanı ölçütleri 

arasında yer almaktadır. 17 yaşından büyük ve depresyon tanısı almış 

kişilerin %40’ında intihar düşüncelerinin var olduğu belirtilmektedir. 

Depresyon yaşayan kişilerin intihar riskinin daha yüksek olduğu 

vurgulanmaktadır. Ayrıca, ailede intihar öyküsünün varlığı, şiddet (cinsel 

istismar da dahil), madde kullanımı, psikiyatrik öykü bulunması intihar 

riskini arttırmaktadır (Gotlib ve Hammen, 2008). Ergenler ile yapılan bir 

araştırmada intihar düşüncesi olan ya da intihar girişiminde bulunan 

kişilerin depresif semptomlar yaşıyor olma ihtimalleri intihar düşüncesi 

olmayan ve ya intihar girişiminde bulunmamış kişilere kıyasla daha fazla 

olduğu belirtilmektedir (Hallfors vd., 2004). Kişilerde intihar eğilimin 

belirlenmesinde bilişsel hataların varlığının önemi vurgulanmaktadır. 

Özellikle seçici soyutlama ve aşırı genellemenin kişilerde intihar eğilimin 

belirlenmesinde yordayıcı olabileceği üzerinde durulmaktadır (Prezant ve 

Neimeyer,1988). İntihar girişiminde bulunan ergenler partnerinden 

ayrılma, düşük okul notları gibi kayıp ve ya stresli bir yaşam olayı 

sonrasında bu davranışı sergilediklerini belirtmektedir. Bu bağlamda kayıp 

hissi ve intihar davranışının ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Maslow, 

Dunlap ve Chung, 2015). 1455 üniversite öğrencisi ile yapılan bir çalışma 

katılımcıların %53’ünün depresyon semptomlarını gösterdiğini ve 

%9’unun intihar düşünceleri olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda 

alanyazında yapılan çalışmalar da depresyon ve intihar düşüncesi, intihar 

girişimi arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır (Furr, Westefeld, McConnell 

ve Jenkins, 2001). 

Özetle, intihar düşüncelerine sahip olmanın kişilerde kendi, dünya, 

yaşantılar ve geleceğe dair olumsuz bilişler ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Bir diğer deyişle kişilerdeki hatalı bilgi işleme süreci ve 

intihar girişiminde bulunan kişilerde yordayıcı olarak görülen seçici 

soyutlama ve aşırı genelleme gibi bilişsel çarpıtmaların varlığından söz 

edilebilmektedir. 

    DEPRESYONUN BDT İLE TEDAVİSİ 

 Depresyon tedavisinde öne çıkan iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan 

biri BDT, diğeri ise ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ve BDT etkinliğini 

karşılaştırmak amacı ile yapılan araştırmalar BDT’nin de ilaç tedavisi 

kadar etkin bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulamaktadır. İlaç ve BDT 

tedavisinin karşılaştırıldığı bir araştırma, katılımcıların ilaca olan tepki 

düzeyini %50, BDT’ye tepki oranını ise %43 olarak belirtmektedir. BDT 

ve ilaç tedavisi arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

vurgulanmaktadır (Cho, Son, Kim ve Park, 2016; DeRubeis vd., 2005). 

BDT etkinliğine vurgu yapmak amacıyla yapılan bir araştırmada BDT 

uygulamaları internet ortamında uygulanıyor. Araştırmada 4 grup 
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bulunmaktadır. İlk grupta online psiko eğitim ve BDT uygulanmaktadır. 

İkinci grupta online psiko eğitim ve BDT’ye ek olarak katılımcılar 

danışman ile telefon üzerinden 10 dakikalık görüşmeler yapmaktadır. 

Üçüncü grupta katılımcılar sadece 10 dakika danışman ile telefon 

üzerinden görüşmektedirler. Son grup ise kontrol grubudur ve herhangi bir 

müdahale uygulanmamaktadır. Araştırma sonucuna göre ilk iki grupta 

bulunan katılımcıların depresyon skorlarında düşüş görülmüştür. Ortaya 

çıkan bu fark hem araştırma sonrasında hem de araştırmayı takip eden 6 ay 

boyunda devam etmiştir. Bu bağlamda online ortam üzerinden uygulanan 

BDT tedavisinin bile depresyon düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

derecede düşüşe neden olduğu görülmektedir (Farrer, Christensen, 

Griffiths ve Mackinnon, 2011). 

BDT ilk olarak depresyon tedavisi için geliştirilmiş bir yöntemdir. 

Depresyonun BDT ile tedavisinde bazı belirli yöntem ve teknikler 

kullanılmaktadır. Bu teknikler bilişsel müdahaleler ve davranışsal 

müdahaleler olarak ikiye ayrılır. Bilişsel müdahaleler depresyonun altında 

yatan bilişsel çarpıtmaların yeniden yapılandırılması, işlevselleştirilmesi 

ve yolla kişide mantıksal düşünmenin ortaya çıkması durumunu 

kapsamaktadır. Davranışsal müdahaleler ise depresyonun devamlılığını 

sağlayan davranışsal bozulmaların iyileştirilmesini kapsamaktadır 

(McGinn, 2000). 

     Depresyon Tedavisinde Bilişsel Müdahaleler 

Depresyonda bireyin kendisi ve dış dünyasıyla ilgili düşüncesinde 

bozukluk söz konusudur. Bireyin özsaygısı ve özgüvenindeki azalmayla 

birlikte suçluluk duygusu artar ve bu durumda bireyin savunmalarında 

bozulmaları meydana getirir (Bal, 2019). Beck’in bilişsel yaklaşımında; 

bireyin kendisi, dünyası ve geleceğini olumsuz algılaması ile ilgili uyum 

bozan/işlevsiz otomatik düşünceler, işlemleme ve algılamada sistematik 

hatalar ve işlevsiz temel sayıtlılar temele alınır (Beck, 1979). Depresyon 

sağaltımında en sık başvurulan psikoterapi yöntemlerinden biri olan BDT, 

ilk olarak unipolar depresyonun ve anksiyete bozukluklarının tedavi süreci 

için, daha sonra görece şizofreni, bipolar, kişilik bozukluklarının da 

sağaltımında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir tedavi şekli olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Türkçapar, 2018). 

Terapist bireye depresyona neden olan düşüncelerin neler olduğu ve bu 

düşüncelerle mücadele etmesini öğretir. Kendisindeki düşüncelerdeki 

değişimler ve olumlu, gerçekçi varsayımların oluşturulmasıyla bireydeki 

çatışmalarda azalma olur (Bal, 2019).  Depresyonun tedavisinde ilaç 

(antidepresan) tedavisi ve psikoterapi işlevsellik gösterir. Antidepresanlar 

ilk olarak subkortikal yapıları etkiler ve sonra frontalkortekte değişiklikleri 

gerçekleştirir. Bilişsel terapi ise önce kortekse (depresyon ile ilgili 

bilişlere, afektif yanlılığa ve maladaptif bilgi işlemeye yol açan dikkat ve 
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bellek işlevlerine) etki eder. BDT ile depresyon tedavi edilirken 

umutsuzluk/çaresizlik hissi, bireyin kendine bakış açısı ve duygudurum 

değişikliği gerçekleşir ve daha sonra bedensel ve motivasyonel belirtiler 

düzelir. Depresyonun BDT süreci; 

- ilk olarak hastanın değerlendirilmesini 

-depresyon ve nedenleriyle ilgili psikoeğitimini 

-davranışçı müdahaleleri 

-bilişsel müdahaleleri (depresyonun bilişsel modelinin açıklanması, 

düşünce kaydı ve otomatik düşünceleri inceleme) 

-kronik depresyonda, kişilik bozukluğunda düşünce yapılarıyla çalışılma 

ve yinelemeyi önlemeyi kapsayan bir tedavi sürecidir (Özdel, 2018).  

Bilişsel modele göre depresyon temelde bireyin çocukluk yaşantıları 

aracılığıyla öğrendiği, değişmeye dirençli bazı düşünce yapıları olan 

“şemalar”a dayanır. Depresyondaki bireyde bu şemalar “yetersizlik”, 

“sevilmeme” ve “değersizlik” olarak karşımıza çıkar. Birey hayatının 

herhangi bir döneminde bu şemasıyla uyumlu olay yaşadığında bilgiler 

yanlış işlenir. “Eğer başarılı olursam sevilirim”, “Eğer başarılı olursam 

değerliyim”, “Başarılı olmalıyım” gibi birçok algılama, anlamlandırma 

bozuklukları meydana gelir. Bunların sonucunda da “uyum bozan/işlevsiz 

otomatik düşünceler” ortaya çıkar. Bu işlevsiz otomatik düşünceler “Ben 

hiçbir şeyi beceremedim”, “Hiç kimse beni sevmiyor” gibi bireyin 

kendine, çevresine ve geleceğe dair olumsuz bakışı kapsar. Bu düşünceler 

engelleyici, sorgulanmadan kabul edilen ve dirençli düşünceler 

olduğundan bunların sonucunda da depresyon gelişir (Balcıoğlu, 1999; 

Öztürk ve Uluşahin, 2014). Depresyondaki bireyler yaşam olayları ile ilgili 

sıklıkla olumsuz ve karamsar düşüncelere hâkimdir ve böylece bu 

olumsuz/işlevsiz düşüncelerden duygudurum bozukluğu meydana gelir. 

Bireylerin duygudurumu üzerinde etkisi olan ve depresyonla yakından da 

ilişkili uyum bozucu otomatik düşünceleri kategorize edecek olursak 

bunları şu şekilde inceleyebiliriz;  

1) Kişinin düşüncesine dair yeterli kanıtları bulunmamasına 

rağmen ya da gerçeğin zıttı sonucuna vararak korktuğu şeyi yaşaması 

(Keyfi çıkarsama) 

2) Belli ayrıntılara takılı kalıp bunun gerçekliğine inanma (Seçici 

soyutlama) 

3) Mutlak sınırları olan ve uçlarda kutuplaşmış olan düşüncelere 

odaklanma (Ya hep ya hiç) 

4) Olaylarla ilgili olumsuzlukları kendine atfetme, kendini 

olumsuzluğun nedeni olarak görme (Kişiselleştirme) 
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5) Ufak bir bilgiden yola çıkarak genele uyarlama (Aşırı 

genelleme) 

6) En kötüyü düşünme ve olumlu sonuçları tamamen görmezden 

gelme (Felaketleştirme) 

7) Olumsuzlukları abartıp olumluları azımsayarak önemlerini 

çarpıtma (Büyütme ve küçültme) 

8) Düşüncelerde katılık, olabiliteleri yok sayma (Meli-malı 

cümleleri) 

9) Diğerlerinin düşüncelerini bilmesi ya da bildiğine dair inanç 

(Zihin okuma) (Beck, 1979; Öztürk, 2014; Köroğlu ve Türkçapar, 2015; 

Türkçapar, 2018, Beck ve Emery, 2019; Yıldırım, 2020). 

Depresyonun BDT tedavisinde terapist aktif roldedir, hastanın getirdiği 

genel belirtiler küçük parçalara ayrılarak ele alınır ve hastanın 

motivasyonunu artırmaya dönük müdahaleler gerçekleştirilir (davranışsal), 

sonra bilişlerle çalışılır. Depresyonda bilişlerle çalışılırken düşüncelerde 

bir rüminasyon (olumsuzları sürekli olarak, tekrarlayarak düşünme) söz 

konusudur. Bireyin bu rüminasyonu tanıyıp fark etmesi için 5 duyu 

egzersizleriyle bu rüminasyon azaltıldıktan sonra düşünceyle çalışılır 

(Özdel, 2018).  

Otomatik düşüncelerle çalışılırken bu düşüncelere ait destekleyen ve 

desteklemeyen kanıtlar ele alınır. Hastanın düşüncesine eleştirel 

bakabilmesi için ilk destekleyen kanıtlar sonra desteklemeyen kanıtlar ele 

alınarak otomatik düşüncesine karşı şüphe uyandırmak amaçlanır 

(Köroğlu ve Türkçapar, 2015; Türkçapar, 2018). Ayrıca hem hastanın hem 

terapistin bilişsel süreçleri takip edebilmesi için olay, olay ile ilgili 

duygular, o anki otomatik düşünceleri, otomatik düşüncelerini destekleyen 

ve desteklemeyen kanıtlar, alternatif düşünceler ve duyguların tekrar 

değerlendirilmesini içeren bir düşünce kaydı çizelgesi oluşturularak 

hastanın düşüncelerini kaydetmesi istenir (Yıldırım, 2020). Bilişleri 

yeniden yapılandırmak amacıyla da bazı teknikler kullanılır bunlar;  

1) Hastanın kendisini etiketlediği olumsuz kelimelerin gerçek olmadığını, 

bunların düşünce hatası ve kendi yorumu olduğunu göstermek “Terimleri 

Tanımlama Tekniği” 

2) Sıkıntı yaşadığı anlarda “olumlu düşünceyi/işlevsel olanı düşünseydi ne 

olurdu” sorusuna odaklanmasını sağlamak için doğrudan bunu sorarak 

farklı bir değerlendirmenin de olduğunu görmesini sağlamak “Doğrudan 

Farklı Düşünme Biçimleri Geliştirme Yaklaşımı” 

3) Olumsuz düşüncesini hastanın deneyimleyerek sınaması için fırsat 

oluşturmak “Deneysel Teknik” 
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4) Alternatif durum ve düşüncelerin de olabileceği, düşüncelerin yalnızca 

iki uçta var olmadığını göstermek, hipotetik durumlar oluşturarak da 

yapılan ve hastaya yaşadığı olay ve ya durumun “kötülük derecesini” daha 

iyiye taşımasını sağlamak “Derecelenmiş Düşünce Tekniği” 

5) Dili değiştirerek duygusal yükü azaltmak, gerçeğe daha yakın dil 

yerleştirerek duyguda değişiklik yapmak, gerçek kötü ise de hastanın bu 

noktada kabul ve mümkün değişimlere odaklanmasını öğretmek 

“Semantik Yöntem” 

6) Herhangi bir durum değerlendirmesine dair hastanın tek bir bakış 

açısıyla değil de diğer etkenler ve olasılıkları da göz önüne alması 

“Yeniden Atfetme” 

7) Terapist ve hastanın rol değişimi yaparak, düşüncenin zihne 

saldırmasına benzer şekilde hastayı sıkıntıya sokan düşünceleri 

seslendirmek ve daha sonra ise gerçeğe uygun olan düşünceleri 

seslendirmek “Rol Oynama Teknikleri” 

8) Düşüncenin işlevselliğini de sorgulamak amacı ile “Böyle olsa bile en 

kötü olasılık nedir?”, “… düşünmenin yarar ve zararları nelerdir?”, “Bu 

düşünceyi destekleyen ve desteklemeyen kanıtlar nelerdir?” gibi 

yöneltilerek hastanın düşüncesinin yarar ve zararlarını düşünüp sıralaması 

daha sonrada bunların seansta incelenmesi “Yarar-zarar analizi” 

(Türkçapar, 2018). 

     Depresyon Tedavisinde Davranışsal Müdahaleler 

Davranışçı müdahaleler ile amaçlanan duygudurumunun değişimini 

sağlayarak hastalarda davranışsal etkinliği arttırmak, hoşa giden davranış 

düzeyini arttırmak, kişilerarası ilişki düzeyini arttırmak ve bu yollarla 

hastanın kendisi, dünya ve geleceğe dair daha olumlu bir bakış açısına 

sahip olmasını sağlamaktır. Yapılan etkinliklerin kaydının tutulması önem 

taşımaktadır çünkü bu yolla depresyonun devamlılığına neden olan 

yapılanların küçümsenmesi eğilimi azaltılmak amaçlanmaktadır (Köroğlu, 

2011; Savaşır, Soygüt ve Barışkın, 2009). Depresyon düzeyi yüksek olan 

hastalar çoğunlukla sosyalleşme, kendilerine zevk veren etkinliklerden 

çekilme gibi davranışlar sergilemektedirler. Ortaya çıkan bu davranış 

değişimi olumsuz duygular ve depresyon ile ilişkili davranışları ortaya 

çıkarmaktadır. Daha aktif olmaları için onları desteklemek,  bunu fark 

etmelerine yardımcı olmak hem duygu durumları üzerinde olumlu etkiler 

gösterecek hem de özyeterlik düşüncelerini olumlu şekilde etkileyecektir. 

Davranışsal müdahaleler ile hastanın haz almayacağını düşündüğü 

davranışı gerçekleştirmesi ile sonucunun beklendiği gibi olmamasının ve 

hazzın aktivasyonla arttığının vurgulanması amaçlanmaktadır. Depresyon 

düzeyi yüksek olan hastalarda öncelikle bilişsel müdahaleleri kullanmak 

bu müdahalelerin etki şansını azaltmaktadır. Ayrıca, hasta henüz derin bir 
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sorguyu içeren bilişsel müdahaleler için hazır olmayabilir. Bu bağlamda 

davranışsal müdahalelerin önemi artmaktadır (J.S. Beck, 2014; Türkçapar, 

2013). 

EtkinlikTablosu 

Kişinin gün içinde yaptığı aktivitelerde nasıl hissettiğine dair bilgi 

vermektedir. Depresyon kişilerde hazza yönelik aktivite düzeyinde azalma 

ile başlayarak sonrasında diğer etkinliklerin düzeyinde azalma ile devam 

etmektedir. Kişinin aktivite düzeyinin açıkça görülebileceği etkinlik 

tablosu BDT’de kullanılan en yaygın tekniklerden biri olarak 

belirtilmektedir. Etkinliklerin gün ve saate gore yazılması yoluyla hastanın 

etkinlik düzeyine ilişkin somut bilgi edinilmektedir. “Hiç birşey 

yapmıyorum.” ya da  “Kötüyüm.” Düşüncelerine sahip hastalarda etkinlik 

tablosu, durumun analiz edilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, terapistin 

hastaya duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi açıklaması da önem 

kazanmaktadır. Günlük etkinlik tablosu Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablonun seans sonunda hastaya verilmesi ve sonraki seansa tabloyu 

doldurup gelmesi istenir. Verilen ödevin yapılmasına ilişkin yanlış 

anlaşılma ya da karşılaşılabilecek diğer engeller için terapistin bu ödevin 

önemini ve terapi süreci ile olan ilişkisini vurgulaması önem 

kazanmaktadır (Savaşır vd., 2009; Türkçapar, 2013). 
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Etkinlik Tablosu 

Aşağıda gün ve saatlerin belirtildiği tabloya o gün ve saatte yapmış olduğunuz etkinliği, bu etkinlikten hoşlanma düzeyinizi ve 

başarı düzeyinizi yazınız. Hoşlanma düzeyi ve başarı düzeyini belirlemek için aşağıdaki ölçeği kullanabilirsiniz. 

 

Hoşlanma düzeyi 

 

0    3    5    7   

 10 

Hiç hoşlanmadım        Biraz hoşlanmadım            Orta   Biraz hoşlandım  Çok 

hoşlandım 

 

Başarma düzeyi 

 

0    3    5    7   

 10 

     Çok kötü            Başarısız         Orta   Biraz başarılı              

Çok başarılı 
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Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

7.00-8.00        

8.00-9.00        

9.00-10.00        

10.00-11.00        

11.00-12.00        

12.00-13.00        

13.00-14.00        

14.00-15.00        

15.00-16.00        

16.00-17.00        

17.00-18.00        

18.00-19.00        

19.00-20.00        

20.00-21.00        

21.00-22.00        

22.00-23.00        

23.00-00.00        

 

Tablo 1. Etkinlik Tablosu 
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Aşamalı Görev Verme 

Günlük etkinlik düzeyi çok düşük seviyede olan hastalar için bir anda 

etkinlik tablosunu doldurmak zor olabilir. Bu aşamada hasta için aşamalı 

görev verme tekniği kullanılmaktadır. Bunun için hasta öncelikle yapması 

gereken ancak yapamadığı etkinliklerin listesini çıkarır ve içlerinden birini 

seçerek onu yapar. Yapacağı etkinlik çok büyük olmamalı gerekirse 

bölünmelidir. Depresyonda düşük etkinlik düzeyi görüldüğünden bu 

noktada terapistin seansta hastaya etkinliği yaparken karşılaşabileceği 

zorlukları ve ne yapabileceği ile ilgili sorular sorması önem kazanmaktadır 

(Türkçapar, 2018). 

     Sonuç 

BDT, depresyonu olan, çocuklar, gençler ve yetişkinler için en 

kapsamlı ve etkili psikoterapi yöntemidir. BDT, ilk olarak 1960'larda 

AaronBeck'in bilişsel depresyon modelini tanımladığı ve daha sonra 

davranışçı terapi fikirlerini dahil ettiği zamandan bugüne kadar kliniklerde 

terapi yöntemi olarak kullanılmış ve olumlu bir etkisinin olduğu 

uygulamalarda görülmüştür.  BDT çerçevesinde, sorunun önemli bölümü 

mantıksız inançlardan ve bilişlerden kaynaklanıyor olabileceği düşünülür. 

Bununla birlikte düşüncelerin, olayları, davranışları ve duyguları etkilediği 

görülmüştür, ancak durumları yorumlama biçimlerini etkileyen ve soruna 

neden olan mantıksız inançlar ile çekirdek şemalar belirlendiğinde 

değişimin gerçekleştiği görülür.  
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KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINI: SOSYAL PSİKOLOJİ 

KURAMLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

Meryem Berrin BULUT* 

İnsanlık tarihinden günümüze sıtma, cüzzam, frengi, tüberküloz, grip, 

AİDS ve ebola gibi dünya genelinde pek çok salgınla mücadele edilmiş ve 

bu salgınlar sonucunda kısa bir sürede pek çok birey hayatını kaybetmiştir. 

Benzer bir durumun günümüzde de yaşandığı ifade edilebilir… Korona 

virüs salgını … Dünya Sağlık Örgütü’nün 17 Mayıs 2020 tarihinde 

paylaştığı verilere göre 4.525.497 vaka, 307.395 hayatını kaybetmiş birey 

bulunmaktadır ve bu salgın dünya genelinde 216 ülkede görülmektedir 

(DSÖ, 2020). 

2019 yılının Aralık ayında Çin’de başlayan Korona Virüs salgını 

ülkemizde farklı medya kaynakları aracılığıyla insanlara duyurulmuştur 

fakat başlarda bu salgın ülkemizden kilometrelerce uzakta olduğu ve 

ülkemizde henüz görülmediği için bizleri sosyal ve psikolojik açıdan çok 

fazla etkilememiştir. Bir epidemi belirli bir zamanda insanlar veya 

topluluklar arasında yaygındır. Genellikle normalin üzerinde enfekte hasta 

ve/veya ölüm oranları ile sonuçlanır. Pandemi ise bir epideminin tüm 

ülkeye veya bölgelere yayıldığını ve çok uluslu ve bazen de küresel hale 

geldiğini ifade eder (LeMay, 2016). Bu bağlamda, Korona Virüs salgının 

epidemi olarak başlayıp tüm dünyaya yayılan bir pandemi haline geldiğini 

ifade edebiliriz.  

İç Grup – Dış Grup  

Korona virüs salgınının ilk olarak Çin’de başlamasının ülkemizde nasıl 

algılandığı Sosyal Psikoloji’de grup dinamikleri ve süreçleri kapsamında 

ele alınan iç ve dış grup kavramları temelinde değerlendirilebilir. Grup 

içerisindeki üyelerin bakış açısından tanımlanan sosyal birim ‘iç grup’ 

olarak tanımlanır. Yine grup içerisindeki üyelerin bakış açısından 

psikolojik olarak bir parçası olmadıkları ya da kendilerini 

ilişkilendirmedikleri sosyal birimler ise ‘dış grup’ olarak adlandırılır 

(Sherif, Harvey, White, Hood ve Sherif, 1988). Bireyler üyesi oldukları 

grubun diğer üyelerini- iç grup üyeleri- üyesi olmadıkları grubun üyelerine 

göre daha olumlu değerlendirme, sahip oldukları özellikler açısından daha 

benzer algılama ve dış grup üyelerini kendi içlerinde benzer olarak 

değerlendirme eğilimindedirler. Dış grup üyelerine karşı olumsuz bir 

tutum takınılmakta ve bunun sonucunda onlara yönelik düşmanca 

davranışlar ortaya çıkmaktadır (Taylor, Peplau ve Sears, 2012). Hem iç 

grup hem de dış grup tutumları doğrudan gruplar arası hedeflerin çatışması 

nedeniyle ortaya çıkan sosyal normların bir sonucudur. İç grup üyelerinin 
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dış gruptan nefret etmesi ya da onları sevmemesi ya da onlara karşı 

ayrımcılık yapabilmesi için öncelikle nefret ettikleri, sevmedikleri veya 

ayrımcılık yaptıkları gruptan açık bir şekilde farklı olan bir gruba ait olma 

duygusuna sahip olmaları gerekir (Tajfel, 1974).  

Türkiye’de yaşayanlar, geniş kapsamda bizim iç grubumuz ve Çin’de 

yaşayanlar ise dış grup olarak ele alınabilir. Aralık 2019’da bizim iç grup 

olarak tanımladığımız Türkiye’de yaşayan bireylerde bu salgın 

görülmediği için, herhangi bir tehlike durumu hissedilmedi ve bunun bir 

sonucu olarak da bireyler çok fazla etkilenmedi. Dış grup olarak 

değerlendirdiğimiz Çin’de yaşayan bireyler ise pek çoğumuz tarafından 

‘kötü’ olarak değerlendirilmiştir. Bu salgının Çin’de bulunan vahşi hayvan 

pazarındaki hayvanlardan insanlara bulaştığı yönünde iddialar 

bulunmaktadır. Çin’de yaşayan bireylerin yedikleri farklı hayvanlardan 

(kedi, köpek, yılan ve yarasa gibi) dolayı bu salgına yakalandıkları 

düşünülmüştür. Ülkemizde bu hayvanlar yenilmediği için salgının bizi de 

etkileyeceği ve bu kadar büyük çaplı bir şekilde etkileyip sosyal 

yaşamlarımızı şekillendireceğini muhtemelen ilk başlarda düşünmemiştik.  

Hırsızlar Mağarası Deneyi / Gerçekçi Grup Çatışması Kuramı  

2020 yılının Mart ayı ile birlikte ilk vakanın Türkiye’de de görüldüğünü 

bilinmektedir. İlk vakanın ülkemizde görülmesi ile birlikte MEB ve YÖK 

okulların ve üniversitelerin belirli süreliğine tatil olmasına sonrasında ise 

uzaktan eğitim sürecine geçilmesine karar verdi. Başta hizmet sektörü 

olmak üzere pek çok sektördeki kurum ve kuruluş için de kısıtlama 

getirildiği için eleman fazlalığı ve bunun sonucunda da işsiz kalan insan 

sayısında artış oldu. 65 yaş üstündeki bireylere sokağa çıkma yasağı 

getirildi ve sonrasında 20 yaş altındaki gençlere de.. Bireylere getirilen 

evde kalma kısıtlaması onların aileleriyle beraber yaşamayı öğrenmelerini 

zorunlu kıldı. Salgın öncesi günlerde birbirlerini sadece sabah ve akşam 

(okul ve/veya iş nedeniyle) görebilen bireyler, salgın sürecinde beraber 

yaşayabilmeyi de öğrenmek zorunda kaldılar. Bunlar o kadar kısa bir süre 

içerisinde gerçekleşti ki insanlar bu hızlı değişimi idrak edemeden 

gündelik yaşamları için yeni kuralların geldiğini gördüler ve haliyle bunları 

benimsemekte zorluk çektiler. Salgın bir anda pek çok bireyi ekonomik, 

sosyal ve psikolojik açıdan etkilemeye başladı.  

Bu süreçte ilk dikkat çeken insanların kolonya ve ıslak mendil başta 

olmak üzere temizlik maddelerini tüketmeleri, yiyecek depolamaları ve 

maske yağmalamalarıdır. Bununla ilgili Muzaffer Şerif’in Hırsızlar 

Mağarası deneyi (Robbers’ Cave Experiment) aklımıza gelmektedir. Kıt 

ya da sınırlı kaynak durumunda insanlar o kaynağa ulaşmak için 

birbirleriyle yarışırlar. Hırsızlar Mağarası Deneyi, 1954 yazında 

Oklahoma’daki Hırsızlar Mağarası’nda gerçekleştirilmiştir. Odak noktası 

gruplar arası ilişkiler olan bu deneyin amacı, bir grubun üyelerinin başka 
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bir grubun üyelerine karşı, deneysel olarak ortaya konan durumların bir 

sonucu olarak, olumsuz ve olumlu tutumlarının oluşumunu ve işleyişini 

incelemektedir. On bir yaşında 24 çocuğun katıldığı çalışma üç farklı 

aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamaların her biri yaklaşık bir hafta 

sürmüştür (Sherif ve ark., 1988).  

o Aşama 1 (İç Grup Oluşumu): Bu aşamanın temel amacı koşulların 

manipülasyonu yoluyla etkileşimin gerçekleşebileceği iç grupların 

oluşturulmasıdır. Bu aşamada oluşturulan iki grup birbirinden ayrılmıştır 

çünkü aksi halde iki grup arasındaki temas hem iç grup oluşumu hem de 

gruplar arası ilişkilerin sonraki aşamasını etkileyebilirdi. Bu aşamada 

hiyerarşik bir yapıya ve bir dizi norma sahip bir iç grup oluşturulmuştur. 

Bu iç grup, ortak değerlere sahiptir ve ortak bir sorunla karşılaştığında 

karşılıklı olarak işbirliği içinde bir çözümün tartışılması, planlanması ve 

yürütülmesini sağlayacaktır.  

o Aşama 2 (Uyuşmazlık Aşaması): Gruplar arasındaki ilişkiler bir 

sürtüşme ile başlamıştır çünkü gruplar arası ilişkilerin en önemli konusu 

çeşitli gruplar arasındaki mevcut sürtüşmelerin azaltılmasıdır. Bu nedenle, 

sürtüşme aşaması, gerilimi azaltma ve grupları ortak hedeflerle işbirliği 

faaliyetlerinde birleştirme girişiminden önce gelmiştir. Gruplar kendilerine 

verilen hedefler için rekabette oldukları ve birbirleriyle ilişkili olarak bazı 

hayal kırıklıklarına neden olan koşullarda bulunmuşlardır. Bir grup 

tarafından ulaşılabilecek fakat diğer grup tarafından ulaşılamayacak 

hedefler oluşturulmuştur. Böyle bir durumda her bir grup diğerini hedefe 

ulaşmada bir engel olarak algılamıştır. İki grup arasındaki uyuşmazlık iki 

şekilde ortaya çıkarılmıştır:  

 İlk olarak, iki grup bir dizi rekabetçi etkinliklerle temasa 

geçirilmiştir, kazanan takımın her üyesi için ödül 

verilmiştir. Ödül sadece kazanan grubun bir üyesi olarak 

elde edilebilir ve bireysel olarak kazanılamazdı.  

 İkincisi, sinir bozucu olarak algılanan duruma diğer 

grubun neden olduğunun düşünülmesidir.  

o Aşama 3 (Bütünleşme Aşaması): Gruplar arasındaki gerginlikler 

azaltılmaya çalışılır. Gruplar arası gerilimi azaltmak için çeşitli seçenekler 

vardır. İlki, ortak düşmanın olması; ikincisi bireylerin başarısını 

önemseyen etkinliklerin düzenlenmesidir fakat bu yaklaşım iç grupların 

parçalanmasına neden olacaktır. Diğeri ise liderlik teknikleridir. Gerçek 

gruplarda dışarından bir kişinin lider olması hoş karşılanmaz. Gruplar arası 

ilişkilerde manipülasyonun bir etkisinin olması için liderin içeriden olması 

gerekir. Diğer bir alternatif, söz konusu gruplar tarafından göz ardı 

edilemeyecek üst düzey hedeflerin getirilmesidir. Bu hedefler, gruplar 

arası gerginliğin azaltılmasını incelemek amacıyla getirilir. Diğer bir 

ifadeyle, her iki grubun kaynaklarının ve enerjilerinin hedefe ulaşmak için 

yetersiz olacağı bu üst düzey hedeflere ulaşmak için grupların birbirlerine 
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karşılıklı bağımlı olacakları durumu yaratacak üst düzey hedefler 

oluşturulmuştur.                          

Campbell (1965) tarafından ortaya atılan Gerçekçi Grup Çatışması 

Kuramı’nın gruplar arası davranışı açıklamak için çıkış noktası Sherif’in 

(1966) sosyal gruplar arasındaki işlevsel ilişkiler olarak adlandırdığı 

kavramdır. Kuramın temel hipotezi grup çıkarlarının gerçek çatışmasının 

gruplar arası çatışmaya neden olacağıdır (akt. Tajfel ve Turner, 1979). 

Diğer bir ifadeyle, Gerçekçi Grup Çatışması Kuramı, sınırlı kaynaklara 

erişim için yarışmanın gruplar arasında çatışmaya yol açtığını öne 

sürmektedir. Sınırlı kaynaklar için yarışta dış gruplar rakip olarak 

görülürler ve onlara karşı ayrımcı tutumlar sergilenir ve bu da gruplar arası 

çatışmaya yol açar (Sherif ve ark., 1988). Bu kuram, aynı zamanda 

insanların bencil olma eğiliminde olduklarını ve kendileri için en fazla 

kaynağı almaya çalıştıklarını belirtir (Moghaddam, 2008). Grup 

çıkarlarının çatışması sadece düşmanca gruplar arası ilişkiler yaratmakla 

kalmaz aynı zamanda iç grupla özdeşleşmeyi ve gruba pozitif bağlılığı da 

arttırır (Tajfel ve Turner, 1979).   

Yukarıda belirtildiği gibi kıt kaynakların olması durumunda bireyler 

kaynağa ulaşmak için diğerleri ile bir rekabete girmektedirler. Bu durumda 

dış gruplara karşı düşmanca yaklaşım sergilenir ve iç grup kayırmacılığı 

ortaya çıkar. Salgın sürecinde dezenfektan alımındaki artış ve yiyecek 

depolama buna örnek olarak verilebilir. Fakat farklı grupların beraber 

çalışarak bir şeyler kazanabilecekleri ortamlar ya da durumlar 

hazırlandığında ilk başta rakip olan bu gruplar o hedefe ulaşmak için 

beraber çalışmaktadırlar. Çünkü ulaşılacak hedef iki grup için de arzulanan 

bir üst hedeftir. Salgın sürecinde de tek bir bireyin ya da grubun kurallara 

(sosyal mesafe, evde kalma, gereksiz yere sosyal ortamlara girmeme, 

maske kullanma gibi) uyması yeterli olmamaktadır; tekrar normal gündelik 

yaşamlara dönülebilmesi (üst hedef) için tüm bireylerin bu kurallara 

uyması gerekmektedir.  

Belirsizlik Psikolojisi  

İnsanlar içinde yaşadıkları dünya hakkında emin/güvende olma ihtiyacı 

içerisindedirler. Çok fazla belirsizlik varoluşun anlamını tehdit eder, bu 

nedenle insanlar genellikle belirsizliği ortadan kaldırmaya ya da hoş 

görülebilir ve bilişsel olarak yönetilebilir hale getirmenin bir yolunu 

bulmaya ihtiyaç duyarlar (Van de Bos ve Lind, 2002). Korona virüs salgını 

ile ilgili bir belirsizlik durumu söz konusudur. Birey, her ne kadar hijyen 

konusunda dikkatli olsa da bu virüsün kendisine bulaşıp bulaşmadığı ya da 

ileride bulaşmayacağı konusunda emin olamıyor ve aynı zamanda sosyal 

ortamlarından uzaklıklarının ne kadar süreceğini bilmiyor. Belirsizlik 

birey tarafından istenmeyen bir durumdur çünkü çoğu zaman kişinin 

hayatında ilerlemesini, plan yapmasını, ihtiyaçlarını karşılamasını ve 
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karşılaştığı zorluklarla baş etmesini engeller (Pyszczynski, Greenberg, 

Koole ve Solomon, 2010).  

Belirsizlik, ya bir birey geleceği tahmin edemediğinde ya da farklı 

bilişler arasında, bilişler ve deneyim arasında veya bilişler ve davranış 

arasında bir uyumsuzlukla karşılaştığında ortaya çıkar. Şüphe ve 

karışıklığa neden olan durumlar belirsizliği tanımlamak için kullanılır. 

Buradaki temel unsur ya gelecekteki olayların tahmin edilemezliği ya da 

önemli biliş, deneyim ve davranışlar arasındaki tutarsızlıklardır. 

Belirsizliğin bu bağlamda çeşitli durumlardan kaynaklandığı açıktır. 

Belirsizlik durumunda birey, nasıl davranacağı ve içinde bulunduğu 

fiziksel ve sosyal ortamdan ne beklemesi gerektiğinden emin değildir (Van 

de Bos ve Lind, 2002). Belirsiz ortamlarda bireylerin durumlar üzerinde 

kontrollerinin bulunmaması da ek bir kaygıya neden olmaktadır.   

Belirsizlikle ilgili sosyal psikoloji modellerine/kuramlarına göz atarsak, 

bu bağlamda karşımıza Belirsizlik Yönetimi Modeli (BYM) ve Belirsizlik 

Kimlik Kuramı (BKK) çıkmaktadır (Hogg, 2009).  

o Belirsizlik Yönetimi Modeli (BYM): İdeolojik kanı için bir 

motivayon modelidir; kişisel belirsizlikle ilgilenir; belirsizliğin azaltılması 

sürecini detaylandırmaz (Hogg, 2009). Dünyanın belirsiz bir yer olduğu 

gözlemiyle başlayan (Van den Bos, 2009) BYM, kişisel belirsizlik 

kavramını ve insanların kişisel belirsizliğe nasıl tepki verdiklerini tanımlar. 

Kuram aynı zamanda insanların genel dünya görüşlerini savunarak ve 

sosyal adalet algılarını bilişsel olarak manipüle ederek kişisel belirsizlik 

duygularını nasıl yönettiğine odaklanır (Hogg, 2009). Kişisel belirsizliğin 

insanların davranışları üzerinde güçlü etkileri bulunmaktadır çünkü kişisel 

belirsizlik duygusal ve deneyimsel süreçleri içerir ve bireyler için endişe 

verici bir deneyim oluşturur.  Kişisel belirsizlik örtük ve açık duygular ile 

insanların kendileri hakkında belirsiz olmalarının bir sonucu olarak 

deneyimledikleri diğer öznel tepkileri içerir (Van den Bos, 2009).  

o Belirsizlik Kimlik Kuramı (BKK): BKK grup kimliği için bir 

motivasyon teorisidir; öz belirsizlik ile ilgilidir; öz belirsizliği azaltan 

sosyal bilişsel süreçleri belirterek detaylandırır. Kuram, insanların 

gruplarla özdeşleşerek öz belirsizlik duygularını nasıl azaltabileceklerine 

ve belirli grupların belirsizliği azaltmak için nasıl daha donanımlı 

olduklarına odaklanır. Kişi, belirsizliği azaltmak için yeterli kaynağa sahip 

olduğuna inanıyorsa öz belirsizlik, davranışları destekleyen bir meydan 

okuma olarak deneyimlenir; kaynakların yetersiz olduğu durumlarda öz 

belirsizlik koruyucu davranışları veya kaçınma davranışlarını destekleyen 

bir tehdit olarak algılanır. Benliğin ve diğerlerinin sosyal olarak 

sınıflandırılması süreci, öz belirsizliği azaltır. Diğerlerinin 

kişiliksizleştirilmesi, bireyin onların nasıl davranacağı ve etkileşime 

gireceğini tahmin etmesini sağlar. Bu şekilde benliğin ve diğerlerinin 
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sosyal kategorizasyonu kişinin kim olduğu, nasıl davranması gerektiği ve 

diğerleri tarafından nasıl muamele göreceği konusundaki belirsizliği 

azaltır. BKK benlik kavramını çok yönlü olarak ele alır. Kişisel niteliklere 

ve yakın ilişkilere dayanan kişisel benlik ile diğerleriyle paylaşılan 

özelliklere dayanan sosyal benlik arasında bir ayrım yapar. 

Her iki kuram da benlik hakkındaki belirsizliğe odaklanır fakat BKK 

ayrıca belirsizlik deneyimini ve öz belirsizliğin azaltılma biçimini 

etkileyen değişkenlere de odaklanır. BYM esas olarak benlik (ben kimim?, 

ne yapmalıyım?) hakkındaki belirsizlik üzerine odaklanır; BKK benlik 

hakkındaki belirsizliğe ek olarak birey hakkındaki belirsizliğe de 

(belirsizlik deneyimi ve öz belirsizliğin azaltılma biçimlerini etkileyen 

değişkenler) odaklanır. BYM sadece kişisel belirsizliğin sonuçlarını 

tanımlarken BKK öz belirsizliği azaltan ve yöneten psikolojik süreçleri 

belirtir (Hogg, 2009).  

Kültürel psikoloji alanında çalışmalar gerçekleştirmiş olan Hofstede 

(1980) bireylerin kültürel yönelimleri üzerine yaptığı araştırmalar 

sonucunda kültürün altı farklı boyutunu tanımlamıştır. Bunlar: 

bireycilik/toplulukçuluk, erkeksilik/kadınsılık, güç mesafesi, belirsizlikten 

kaçınma, uzun ve kısa dönem yönelim ile hoşgörü (indulgence) şeklinde 

sıralanabilir (bkz. Şekil 1).  

Şekil 1. Türkiye’nin kültürel yönelim puanları. Kaynak: 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ 
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Şekil 1’de en fazla göze çarpan yönelim belirsizlikten kaçınmadır. 

Diğer ülkelere göre ülkemizin bu yönelimde yüksek bir puana sahip olduğu 

görülmektedir. Belirsizlikten kaçınma, bilinmeyen bir gelecek karşısında 

toplumdaki stres düzeyiyle ilgilidir. Bu tür toplumların belirsizliğe karşı 

tahammülleri düşüktür ve bu toplumdaki bireyler beklenmeyen 

durumlardan kaçınmak için her şeyi kontrol etmek isterler. Bu yüksek 

puanın bir sonucu olarak toplum değişikliği kabul etmez ve bu 

toplumlardaki bireyler daha duygusaldır (Hofstede, 1980; 2011).  

Sosyal Bakış 

Salgın ile birlikte insanlar diğerleri ile aralarına sosyal mesafe koymak 

zorunda kaldılar. Sadece diğer tanımadığımız insanlarla değil kendi 

ailemizle ve arkadaşlarımızla hatta kendi anne-babamız ya da 

çocuklarımızla bile artık sadece telefon aracığıyla iletişim kurar olduk. 

Yakınlık, sosyal ilişkiler bilindiği gibi insanların en temel ihtiyaçları 

arasındadır. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlar ve 

güvenlik ihtiyacından sonra sevgi, sevme-sevilme ve ait olma ihtiyacının 

geldiği bilinmektedir. Temel insani ihtiyaçlar ancak diğer insanlar 

tarafından ve onlar aracılığıyla karşılanabilir. Aidiyet ve temas gibi 

topluma duyulan ihtiyaç temel bir ihtiyaçtır. Yalnızlık, izolasyon, sosyal 

dışlanma ve grup tarafından reddedilme sadece acı verici değil aynı 

zamanda hastalık yapıcıdır (Maslow, 1994). Evrimsel açıdan bakıldığında, 

hayatta kalmak için insanların birbirlerine ihtiyaçları vardır. Diğer 

bireylerle olan sosyal bağlarımız ve aidiyet duygumuz psikolojik ve 

fiziksel iyilik halimiz için önemlidir (Baumeister ve Leary, 1995). Norman 

Cousins ‘Modern İnsanın Köhneliği’ adlı çalışmasında ‘insanoğlunun 

tarihinin yalnızlığını paramparça etme çabasından ibadet olduğunu’ 

belirtir (akt. May, 2019: 30). Bu bağlamda bireyi sosyal ortamından 

bağımsız düşünemeyeceğimiz bir gerçektir.  

Temasın yaşamımızdaki önemi 1959 yılında maymunlar üzerinde 

yapılan bir deneyle çok güzel bir şekilde gösterilmiştir. 60 adet makak 

maymunu doğumdan 6 – 12 saat sonra annelerinden ayrılmış ve Wisconsin 

Üniversitesi’nin primat laboratuvarında yetiştirilmiştir. Makak 

maymununda algı, öğrenme, keşif, hayal kırıklığı ve çekingenliğin gelişimi 

insan bebeğindeki ile benzer bir seyir izlemektedir. Bebek maymunların 

anne olarak iki seçeneği vardı. Birincisi, telden ve yiyecek veren anne 

maymun diğeri ise telin üzerine battaniye örtülen ve yiyecek vermeyen 

anne maymun idi. Bu bebek maymunların yetiştirilmesi sırasında 

kafeslerinin tel zeminlerini örtmek için kullanılan battaniyeye güçlü bir 

bağ geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Bu battaniyenin kaldırılması şiddetli 

duygusal davranışlara neden olmuştur. Duygusal rahatsızlık, maymun 

bebeğin o sırada yürütülen öğrenme testleri üzerinde çalışmayı 

reddetmesinin göstermiş olduğu gibi birkaç gün sürmüştür. Bu tür 
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gözlemler temasın gerçek bir sevgi değişkeni olduğunu göstermiştir. 

Battaniye ile örtülen anne maymun diğerine göre temas konforu 

sağlamaktadır. Telli olan anne maymun beslemesine rağmen bebek 

maymunlar için battaniyeli anne maymun daha değerliydi çünkü temas 

konforu sağlamaktadır (Harlow ve Zimmermann, 1959). Bu deneyde de 

görüldüğü gibi insanların yeme ve içme gibi temel fizyolojik ihtiyaçlarının 

karşılanması yetmemektedir, bireyler aynı zamanda temas ve sosyal 

yakınlık ihtiyacı içerisinde de olurlar. İşte belirsizlik durumuna ek olarak 

insanlar aynı zamanda bu süreçte sosyal temasın yoksunluğunun getirdiği 

psikoloji ile de baş etmek zorunda kalmışlardır.  

Ülkemiz, Hofstede’nin kültürel yönelimlerinden toplulukçuluk 

yöneliminde yüksek bir puana sahiptir. Bu yönelim, insanların gruplarıyla 

ya da diğer insanlarla olan bağlarına önem verdiklerini ifade etmektedir 

(Hofstede, 2011). Bu kapsamda değerlendirildiğinde, sosyal mesafenin 

artırılması ve insanların sosyal ilişkilerinin kısıtlanmasının da ayrı bir 

sorun olduğu açıktır.  

Adil Dünya İnancı Kuramı  

Adil dünya inancına sahip bireyler iyi insanların iyi şeylerle kötü 

insanların ise kötü şeylerle karşılaşacağına inanırlar. Eğer bir birey 

geçmişte çok fazla kötülük yaptıysa onun başına şu an gelen şeylerin o 

yaptığı kötülüklerin cezası olduğuna inanılır. Adil dünya inancının bireye 

güven sağladığı ve onu koruduğu söylenebilir çünkü bireyler dünyanın adil 

bir yer olduğuna inanarak kendilerini güvende hissederler ve geleceğe 

umutla bakarlar (Dalbert ve Donat, 2015; Lerner, 1980).  

Adil dünya inancı ile Lerner (1980) insanların neden masum kurbanları 

suçladıkları ve onları küçümsediklerini açıklamaya çalışmıştır. Adil bir 

dünyaya olan inancı sürdürmek temel bir ihtiyaçtır. Adil dünya inancımız 

olmadan kendi geleceğimize çok az güvenimiz olurdu. Bireyler dünyanın 

adaletine olan inançlarını değiştirmektense bulundukları durumu 

değiştirerek onu ‘adil’ hale getirerek var olan rahatsızlığı ya da 

huzursuzluğu azaltmaya çalışırlar (Hafer ve Olson, 1998). Diğer bir 

ifadeyle, insanlar, adil bir dünyaya olan inançlarını tehdit edici olaylarla 

başa çıkmanın bir yolu olarak kullanmaktadırlar (Zuckerman, 1975). Adil 

bir dünyanın bireyin güvenliği ve akıl sağlığı için önemli olduğu 

belirtilebilir (Lerner ve Montada, 1998).  

Dik (2010) çalışmasında kültürümüzdeki pek çok atasözünün adil 

dünya inancını yansıttığını ileri sürmektedir. Çalışmada verilen 

atasözlerinden örnekler şu şekilde sıralanabilir: “Kul azmayınca Hak 

yazmaz.”, “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” “Ak koyun ak 

bacağından, kara koyun kara bacağından asılır.”, “Herkes ektiğini biçer.”, 

“Her koyun kendi bacağından asılır.”, “İyilik eden iyilik bulur.” 
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Aralık 2019’un sonlarında Çin’de başlayan salgının duyulması ile 

birlikte ülkemizde pek çok birey salgının kendilerini de etkileyebileceğini 

düşünmedi. Bunun nedeni olarak, Çinlilerin kendilerinin yemedikleri 

hayvanları yemeleri ya da yaptıkları hatalardan dolayı cezalandırıldıklarını 

düşünmeleri belirtilebilir. Bireyler kendilerinin iyi olduklarına inandıkları 

için virüsün kendi başlarına gelmeyeceğine o kadar eminlerdi ki 2020 

yılının mart ayında yapılan uyarılara rağmen halen sokaklarda korumasız 

(maske kullanmadan) bir şekilde gezen ve sosyal mesafeyi ihlal eden 

bireyleri gördük. Muhtemelen kendilerinin iyi insanlar oldukları için böyle 

bir durumun kendi başlarına değil diğer insanların başına geleceğini 

düşünüyorlardı ya da dini inançlarından dolayı kendilerine kötülük 

gelmeyeceğine inanıyorlardı. İyi insanların başlarına iyi şeyler; kötü 

insanların başlarına kötü şeyler gelir… 

Her ne kadar halen bu düşüncede olan bireyler bulunsa da vaka 

sayısının artması ile birlikte pek çok bireyin daha tedbirli olduğu ifade 

edilebilir.   

Dehşet Yönetimi Kuramı  

Dehşet Yönetimi Kuramı ile insanların diğer canlılardan farklı olarak 

ölümlü olduklarının bilincinde oldukları ve bu bilinçlilik durumunun 

onlarda belirli bir kaygı oluşturduğu ve bu kaygının da insanların sosyal 

davranışlarını etkilediği ileri sürülmektedir. Salgın sürecinde de her gün 

haberlerde vefat eden kişi sayısını görerek ölüm belirginliği düzeyimizin 

arttığını ifade edebiliriz.  

Ölüm belirginliği sonucunda oluşan kaygıyı tamponlamak için bireyler 

benlik saygısı düzeylerini artırmaya çalışırlar. Buna ek olarak, sahip 

oldukları kültürel dünya görüşlerine bağlanırlar (Greenberg, Pyszczynski 

ve Solomon, 1986; Pyszczynski, Greenberg ve Solomon, 1997). Bireyin 

kim olduğu hakkında bilgi veren (Mruk, 2006) benlik saygısı, bireyin öz 

bilgisi temelinde bir değerlendirme yapmasıdır (Baumeister, 1998). 

Kültürel dünya görüşlerinin, bireyin kendisini değerli olarak hissetmesi ve 

ölüm karşısında dikkatli olmasını sağlayacak bir ortam oluşturduğu 

söylenebilir (Rosenblatt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski ve Lyon, 

1989). 

Bireylerin genel anlamda takdir görme ve onaylanma ihtiyacı içerisinde 

oldukları bilinmektedir. Bu süreçte, benlik saygılarını artırmak için 

bireylerin sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve video paylaştıkları aynı 

zamanda canlı yayın yaptıkları görülmektedir. Aslında bu paylaşımları 

yaparak beğeni ya da takdir alma amacının ön plana çıktığı açıktır. Diğer 

açıdan, kültürel dünya görüşlerine sahip çıkarak bir nevi tamponlama 

yapmaya çalışmaktadırlar.  
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Pek çok birey dini, dünyevi acılardan kurtuluş için tek yol olarak 

görmektedir (Langner, 2002) ve dinin insanlara zor zamanlarında güven ve 

destek verdiğine inanmaktadırlar (Pargament, 1997). Bu nedenle, bu 

süreçte insanların çoğunun dine yöneldikleri görülmektedir. Böylelikle, 

salgın sürecinde var olan ölüm belirginliğinin yarattığı kaygıyı 

tamponlamak için bireylerin farklı mekanizmalar kullandıkları 

belirtilebilir.   

Salgın: Korku Gibi Hiçbir Şey Yayılmaz 

Ülkemizde Mart 2020’den itibaren yaşadığımız süreci çok güzel bir 

şekilde sinemaya aktaran Steven Soderbergh’in yönettiği ve Scott Z. 

Burns’ün senaryosunu yazdığı 2011 yılı yapımı dram, bilimkurgu ve 

gerilim türünde sinema filmi Salgın’dır (Contagion: Nothing Spreads Like 

Fear) (Soderbergh, 2011).  

Film bir yarasanın muz tarlasında bir muz parçasını kopararak domuz 

çiftliğine girmesi, burada ağzındaki muz parçasını yere düşürmesi ve bir 

domuzun bu parçayı yemesi ile başlamaktadır. Bu muz parçasını yiyen 

domuz kesilerek bir restorana getirilir. Bu restorandaki aşçı domuzu 

parçalara ayırırken restoran müşterilerinden biri aşçı ile görüşmek 

istemektedir. Aşçı da elini sadece üzerindeki önlüğe silerek müşteri ile 

tokalaşmaktadır. Aşçı aynı zamanda restoranda çalışan bir garson ile temas 

halindedir. Böylelikle yarasadan domuza; domuzdan aşçıya geçen virüs 

aşçıdan da müşteriye ve garsona geçerek onların sosyal çevreleri 

aracılığıyla, kartopu etkisiyle, yayılmakta ve tüm dünyayı etkisi altına alan 

çok büyük bir salgını ortaya çıkarmaktadır.   

Filmde, iç grup-dış grup ayrımı çok iyi bir şekilde görülmektedir. 

İnsanlar, bu süreçte ilk olarak kendi yakınlarına yardım etmekte (iç grup 

kayırmacılığı) ve kendi iç gruplarının sağlıklarının iyi olması için çaba 

göstermektedirler. Filmden bu bağlamda üç örnek babanın virüs bulaşma 

tehlikesi ile kızını erkek arkadaşıyla görüştürmemesi; doktorun eşini 

salgının olduğu şehirden ayrılma konusunda uyarması ve aşıyı eşine 

getirmesidir. Gerçekçi çatışma kuramı kapsamında ise yiyecek, ilaç ve 

dezenfektan maddeleri, kıt kaynak olarak düşünüldüğü için, insanlar bu kıt 

kaynaklar yüzünden marketleri ve eczaneleri talan etmektedirler. Buradaki 

amaç diğer bireyler ya da gruplar bu maddelere ulaşmadan ilk olarak 

kendilerinin ulaşmak istemeleridir. Aynı zamanda, filmde salgın esnasında 

çok büyük bir belirsizlik durumunun olduğu açıkça görülmektedir. 

Salgının hangi şehirde hangi boyutlara ulaşacağı sorusu araştırmacıları 

tedirgin etmekte ve belirli düzeylerde stres yaşamalarına neden olmaktadır.  

Sonuç   

Korona virüs salgınının sadece ekonomik değil sosyal ve psikolojik 

anlamda da hem ülkemizde hem de dünyada pek çok bireyi olumsuz yönde 



303 
 

etkilediği bir gerçektir. İnsanların toplum içerisindeki davranışlarını 

inceleyen sosyal psikoloji, bu salgını açıklamada pek çok yararlı kavram 

ve kuram sunmaktadır. İnsanları sadece fizyolojik ihtiyaçları olan canlı 

varlıklar olarak değil, aynı zamanda düşünen, sosyal ve psikolojik 

ihtiyaçları olan bireyler olarak görmemiz gerektiğinin ne kadar önemli 

olduğu açıktır. Bu salgın sürecinin pek çok bireye çok fazla şey öğrettiği 

görülmektedir. Aslında günlük hayatımızda çok da önemsemediğimiz ama 

bizim için çok değerli olan (sokağa çıkma gibi) durumları görmemizi 

sağladığı belirtilebilir. Aynı zamanda sosyal bağların ve insanlarla 

iletişimin hayata kattığı değer iyi bir şekilde anlaşılmış oldu. Sonuç olarak, 

bireylerin biyo-psiko-sosyal varlıklar oldukları ve psikolojik iyilik halleri 

için tüm ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanmasının onlar için önemli 

olduğu belirtilebilir.   
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ŞEKER PORTAKALI KİTABINDAKİ ZEZE KARAKTERİNİN 

MAHLER’İN AYRILMA-BİREYLEŞME KURAMINA GÖRE 

İNCELENMESİ 

Selen Tatar & İrem B. Kılıç & Deniz Tetir & Merve Topcu 

 

 

Mahler’in ayrılma ve bireyleşme kuramına göre, bireyin psikolojik 

doğumu biyolojik doğumuyla eş zamanlı şekilde gerçekleşmemektedir. 

Psikolojik doğum, kişinin ayrı bir birey olarak işlev görebilmesini sağlayan 

ruh içi bir süreçtir ve yaşam boyu etkisini göstermektedir (Mahler, Pine & 

Bergman, 2003: 25). İnsan gelişiminin önemli bir parçası olan kişilik 

oluşumu, anne karnından itibaren başlamakta ve yetişkinliğe kadar sürekli 

olarak değişiklikler göstermektedir (Akhtar, 1992). Ayrıca, çocuk ve 

bakım verenleri arasındaki ilk deneyimlerin niteliği, kişinin zihinsel ve 

duygusal gelişimlerinin sağlıklı olarak ilerlemesinde önemli bir etkiye 

sahiptir (Lapsley & Edgerton, 2002). Bunun sebebi, ilerdeki dönemlerde 

kurulacak olan ilişkilerin temel belirleyicisinin anne ve çocuk arasındaki 

bağlanmanın türü olmasıdır (Bowlby, 1958). Mahler’e göre, çocukların 

doğumdan sonraki ilk 36 ay içerisinde yaşamış oldukları deneyimler 

onların geri kalan hayatlarındaki kişiliklerini şekillendirmektedir1. Bu 

sürecin sonunda hem biyolojik açıdan hem de psikolojik açıdan ‘‘ben ve 

öteki’’ ayrımının zihinsel olarak yapılabiliyor olması çocuğun kişilik 

oluşumunda önemli bir yere sahiptir (Mahler, 1968). Anne, çocuğun 

yanında ve coşkusal açıdan ulaşılabilir durumdaysa o kişi yaşı ilerledikçe 

ayrı bir birey olarak işlev görmeyi başarmaktadır (Mahler & McDevitt, 

1980). Yaşamın ilk üç yılını içeren bu dönem ‘‘ayrılma ve bireyleşme’’ 

olarak isimlendirilmektedir. Mahler, gelişimle ilgili bütünüyle yeni bir 

kuram ortaya atmamıştır. Kendisine kadar yapılmış olan psikanalitik 

gözlem ve bulguları Freud’un klasik kuramı ile çelişkiye düşmeden belli 

bir düzene göre birleştirip yeniden ele almıştır. Gelişimsel psikanalitik 

kuram oluşturulurken yalnızca yetişkinlerin bulgularından değil çocuklar 

üzerine yapılan gözlem ve araştırmalardan elde edilen verilerden 

faydalanılarak çıkarımlar yapılmıştır (Mahler ve ark., 2003:7). 

Birbirini tamamlayarak ilerleyen fakat farklı davranış örüntülerini 

içeren iki gelişim sürecinden ayrılma, bebeğin bakım vereni ile arasındaki 

ortakyaşamsal evreden çıkışını, bireyleşme ise ayrılan çocuğun kendi ayırt 
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edici özelliklerinin farkına varmasına olanak sağlayan ilerlemeleri ifade 

etmektedir. Mahler’in gelişim kuramına göre, ayrılma ve bireyleşme 

dönemi altıncı ayda başlamakta ve otuz altıncı aya kadar devam 

etmektedir. Yaşamın başlangıcındaki ilk altı ay ise sırasıyla normal otistik 

ve normal ortakyaşamsal dönemleri içermektedir. Bu iki dönem ayrılma ve 

bireyleşme döneminin öncül evresi niteliğindedir. Fakat bu iki dönem, 

Mahler ve araştırmacılar tarafından yeterli bir şekilde ve direkt olarak 

gözlemlenemediği ifade edilmiştir. Bu nedenle, ayrılma ve bireyleşme 

evreleri kadar detaylı işlenememişlerdir. Altıncı aydan itibaren başlayan, 

çocuğun bağımsız işlev görmeye hazır hale geldiği ayrılma ve bireyleşme 

dönemi dört alt evreden oluşmaktadır. Bunlar farklılaşma, alıştırma, 

yeniden yakınlaşma ve bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne 

sürekliliğinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Mahler ve ark., 2003). 

Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında, bir üçleme serisinin ilk kitabı 

olan Şeker Portakalı hakkında genel bilgiler verilmesi ve Şeker Portakalı 

kitabının özetinin yapılması planlanmaktadır. Daha sonrasında Mahler’in 

ayrılma ve bireyleşme kuramının alt evreleri açıklanarak kitabın ana 

karakteri olan Zeze’nin yaşadıkları ile örneklendirilecektir. 

Şeker Portakalı, Güneşi Uyandıralım ve Delifişek üçlemesi Zeze 

ismindeki bir çocuğun başından geçen birtakım olaylarla birlikte onun iç 

dünyasını anlatan bir seridir ve her kitap, karakterin farklı gelişim 

dönemlerini işlemektedir. Serinin yazarı Jose Mauro de Vasconcelos’un, 

ilk romanı on iki günde yazdığı fakat “yirmi yılı aşkın bir süredir kalbinde 

taşıdığı” ve serinin otobiyografik unsurlar barındırdığından 

bahsedilmektedir (Paio, 2011).  Şeker Portakalı kitabında, Zeze hikâye 

boyunca dünyayı keşfetmeye ve yaşamı sorgulamaya istekli, bir karakter 

olarak tanıtılmaktadır. Ayrıca aynı karakterin, bireyleşmeye yoğun bir arzu 

duyduğu belirtilmektedir (Vasconcelos, 1983: 41). Bu nedenle, Zeze 

karakterinin özerk bir varlık olma sürecinin incelenmesinin uygun olduğu 

söylenebilir. Ek olarak Zeze, günümüz toplumlarında karşılaşabileceğimiz 

bir çocuk karakteri temsil ettiğinden kitap, birçok ülkede tavsiye edilen 

okuma listelerinde yer almaktadır (Özer, 2016). Ancak 2013 yılında Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın listesinde ve okullara önerdiği kitaplar arasında 

bulunan Şeker Portakalı’na, çeşitli gerekçelerle sınırlandırma getirilmiştir 

(Aktaş, 2017). Öte yandan, Şeker Portakalı’nın kahramanı olan ve yaşadığı 

çevrede “yaramaz” olarak görülen Zeze’nin (Vasconcelos, 1983: 50), 

gelişimsel süreçlerinin ve çevreyle girdiği etkileşimin yansımalarının 

Mahler’in kuramı paralelinde ele alınmasının, şiddet ile büyümüş çocukları 

anlayabilmek için önemli olabileceği düşünülmüştür. Türkiye’de Şeker 

Portakalı’nın yayıncılığı sadece Can Yayınevleri tarafından üstlenilmiştir. 

Bu nedenle, bu çalışmada kitabın Can Yayınları tarafından basımı 

kullanılmıştır. 
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Zeze, altı çocuk sahibi ve geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, beş 

yaşındaki çocuğudur. Annesi, çalışma koşullarından dolayı çocuklarına hiç 

zaman ayıramayan, onlarla pek ilgilenemeyen bir kadındır. Babası ise 

işsizlik sorunu yaşadığı bir dönemdedir ve bunalımda olduğundan o da 

ailesi ile yeterince ilgilenememektedir. Abisi Totoca, günlük hayatın 

önemli bilgilerini Zeze’ye öğreten fakat zaman zaman onun cesur biri 

olmasını kötüye kullanan bir çocuktur. Küçük kardeşi Luis ile çoğunlukla 

Zeze ilgilenmektedir. Ayrıca üç tane de ablası vardır. Jandira ve Lala 

genelde sevgililerine mektup yazarak zaman geçiren, Zeze ile ilgilenmeyen 

ve hoşlarına gitmeyen şekilde davrandığında onu şiddet ile cezalandıran 

genç kızlardır. Üçüncü ablası Gloria (Godoia) ona en anlayışlı, ilgili 

davranan ve sarışın olması sebebiyle ailede Zeze’ye benzeyen tek kişidir. 

Zeze’yi korur, önemser ve onun iyiliğini düşünür. Zeze’nin ailede iyi 

geçindiği bir diğer kişi ise yaşlı, bilgili ve hikâyeler anlatmayı seven 

Edmundo dayıdır.  Zeze’nin sık sık ziyaret ettiği biri olan Edmundo, 

onunla dertleşir, ara sıra para verir ve herkesin aksine onun bir “akıl küpü” 

olduğunu düşünür (Vasconcelos, 1983: 66). Zeze ailede ve yaşadığı yerde 

haylaz, hırslı, akıllı ve hüzünlü olarak tanınmaktadır. Mahallede herkes 

ona ‘‘şeytan’’ diye seslenmektedir. Ailesi geçim sıkıntısı yüzünden 

taşınmak zorunda kalır ve bu Zeze için pek kolay olmaz. Yeni evin 

bahçesindeki ağaçlar, tüm kardeşleri tarafından sahiplenilir fakat Zeze geç 

kaldığından ona küçük bir şeker portakalı ağacı kalır. Hayal gücü ile şeker 

portakalı ağacı ile konuşmaya başlar. Ona Minguinho adını verir. Eğer 

Zeze, gününü güzel geçirirse ona Xururuca diye hitap ederve en iyi 

arkadaşı olduğunu düşünerek hep onunla dertleşir (Vasconcelos, 1983). 

Zeze, okumayı çok küçük yaşta öğrenerek çevresindeki herkesi şaşırtır ve 

ailesi tarafından, biraz da yaramazlıklarından kurtulmak için, okula 

kaydettirilir. Zeze, okulda öğretmeni Dona Cecilia Paim’in favori 

öğrencisidir. Zeze okulunda çok başarılı ve sessizdir, üstelik evde yaptığı 

yaramazlıkları okulda yapmamaktadır. Öğretmenine hep çiçek verir. Zeze, 

sokakta Seu Ariovaldo adında bir müzisyenle tanışır, ona hayrandır. Salı 

günleri okula gitmeyip Ariovaldo’ya satışlarında yardım eder. Ariovaldo, 

Zeze’yi çok sever ve onun uğuru olarak gördüğünü ve melek gibi olduğunu 

düşünür, Zeze ise bu düşüncelere pek katılmaz (Vasconcelos, 1983: 78-

91). 

Çocuklar arasında rüzgârın hızını hissetmek için arabaların arkasına 

tutunarak gittikleri ve “yarasalık etme” adını verdikleri bir oyun vardır. 

Fakat hiç kimse küstah göründüğünü düşündükleri Portekizli Manuel 

Valadares’in (Portuga) büyük arabasında yarasa oynamaya cesaret 

edemez. Bir gün Zeze ve abisi yolda Portekizli ile karşılaşır ve Zeze bu kez 

cesaretini toplayarak Portekizli’nin arabasında yarasa oynamaya çalışır 

fakat Portekizli onu yakalayarak şiddet uygular. Zeze çok öfkelenir ve 

büyüdüğünde onu öldürmeye yemin eder. Zeze, yine yaramazlık yaptığı 
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bir gün ayağına bir cam parçası batmasına neden olur. Ailede Gloria 

dışında kimsenin Zeze’nin yaralandığından haberi yoktur, evdekiler bunu 

öğrenirse onu daha çok döverler diye sabah kesik ayakla okula gider. Yolda 

bir araba durup nesi olduğunu sorar; O güler yüzlü adam Portekizli’dir. 

Zeze onu döven bir adamın nasıl bu kadar dostane ve tatlı olduğuna anlam 

veremez. Portekizli onu, ayağına pansuman yapılması için eczaneye 

götürür, pansuman yapılırken ona sarılarak acısına destek olur. Eczaneden 

sonra onu pastaneye götürüp pasta ve limonata ısmarlar. Zeze artık 

Portekizli’nin yeryüzünde en sevdiği insan olduğuna karar vermiştir. 

Portekizli, Zeze ona adıyla hitap etmek istemediği için herkes gibi 

‘’Portuga’’ demesine hatta arabasında ‘’yarasa’’ olmasına izin verir. 

Portuga sahip olduğu her şeyin Zeze’ye de ait olduğunu söyler ve 

dostluklarını kimsenin bilmeyeceği konusunda birbirlerine yemin ederler 

(Vasconcelos, 1983: 117-128). 

Bir gün Zeze, ablası ile tartışırken saygısızca konuştuğu için ablası 

Jandira’dan dayak yer. Zeze bu dayağı hak etmediğini düşünmektedir. 

Birkaç gün sonra Zeze babasının üzgün olduğunu düşündüğü bir anda onu 

neşelendirmek için şarkıyı söylemeye karar verir. Babası şarkının 

ahlaksızca olduğunu düşünerek onu dövemeye başlar; Zeze ısrarla şarkıyı 

söyler ve dayak yemeye devam eder. Bu olaylardan sonra Zeze biraz 

durgunlaşır. Özlem gidermek için Portuga’nın yanına gider ve ona olanları 

kendini suçlayarak anlatır; doğmasının bir hata olduğundan bahseder. Zeze 

eğer ölmezse bir daha kimseye hakaret etmeyeceğine dair söz verir ve 

Portuga’ya gece olunca kendini Mangaratiba treninin altına atacağını 

söyler; böylece ailesini bir boğazdan kurtarcağını düşünür. Zeze’ye bunu 

yapmaması için söz verdirir fakat yine de gece tren geçene kadar nöbet 

tutar. Zeze, Portuga’nın oğlu olursa çok mutlu olacağını, evdekilerin de 

buna çok sevineceğini hatta ailesinin paraya ihtiyacı olduğu için onu başka 

birine satmak isteyebileceklerini anlatır. Portuga buna çok duygulanır, onu 

ailesinden almaya hakkı olmasa da her zaman oğlu gibi seveceğine söz 

verir (Vasconcelos, 1983: 129-156) Totoca ile yürüyüş yaparken abisi 

belediyenin yolu genişleteceğini bu yüzden şeker portakalı ağacının yok 

olacağını anlatır. Zeze bu habere çok üzülür. Bir gün okulda iken bir 

arkadaşının panikle yanındakine bir kazadan bahsettiğini duyar. 

Mangaratiba treni ile Portuga’nın arabasının çarpıştığını, otomobilin 

paramparça olduğunu öğrenir. Hızlıca okuldan çıkıp koşarak kazanın 

olduğu yere gider; kaza yerini gördüğünde fenalaşır. Doktor, Zeze’nin şok 

geçirdiğini ancak bu şoku atlatırsa iyileşebileceğini anlatır; herkes bu 

şokun nedeninin onun, şeker portakalı ağacının kesileceğini sanması 

olduğunu düşünür Totoca ona yolun genişletilmeyeceğini, şeker 

portakalına hiçbir şey olmayacağını söyler. Onun kötü olduğunu düşünen 

herkes onsuz mahallenin ne kadar sıkıcı olduğundan bahseder. Birkaç gün 

sonra Zeze iyice toparlar ve her şeye rağmen hayatta kalmak zorunda 
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olduğunu anlar (Vasconcelos, 1983: 170-181). Yazar Vasconcelos, Şeker 

Portakalı kitabını genç yaşta vefat eden kardeşleri Gloria ve Luis’e 

atfettiğini ve bu kitabı onun gibi olan çocukların Portuga’sı olmak için 

yazdığını belirtmiştir (Leão, 2018). 

Yapılan çalışmanın temel amacı, Şeker Portakalı kitabındaki Zeze 

karakterinin hikâye boyunca başından geçen olayların Mahler’in ayrılma 

ve bireyleşme kuramından destek alınarak değerlendirilmesi ve karakter 

incelenirken kuramla benzerlik taşıyan yerlerin ele alınmasıdır. Ayrılma 

ve bireyleşme kuramı yaşamın ilk 36 ayını içermesine rağmen (Mahler ve 

ark., 2003) kişilik oluşumu hayat boyu devam eden bir süreçtir (Akhtar, 

1992). Dolayısıyla Zeze, her ne kadar Mahler’in kuramında incelenen yaş 

grubuna kıyasla daha büyük olsa da kişiliği gelişmeye ve değişmeye 

devam ettiği için bu kuram paralelinde değerlendirilmeye uygun 

görülmüştür. Ayrılma ve bireyleşme döneminin öncülleri olan normal 

otistik ve normal ortakyaşamsal evreleri hakkında kitaptan yeterli bilgiye 

ulaşılamadığı için bu dönemler hakkında çıkarım yapmanın zorlama 

olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle, öncül dönemler ayrıntılı bir 

biçimde değerlendirilmemiş, yalnızca yazı içerisinde gerekli görülen 

kısımlarda ilgili bilgilerin verilmesi uygun bulunmuştur.  

Ortakyaşamsal dönemde gözlemlenen bölme mekanizmasının 

(splitting) daha sonraki evreleri anlayabilmek için önemli olduğu 

söylenmektedir (Mahler ve ark., 2003). Bu nedenle, inceleme yapılırken 

Zeze’nin ayrışma ve bireyleşme sürecinde bölmenin kullanımının önemli 

bir yeri olduğu varsayılmıştır. Alt evrelerden bahsedilmeden önce bölme 

mekanizmasına değinilmiş ve Zeze’nin yaşantıları ile ilişkilendirilmiştir. 

Sonrasında ise farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşma ve bireyliğin 

pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliğinin başlangıcına geçilmiştir.  

Bebeğin kendi kendine gösterdiği çabalar (idrar ya da dışkı boşaltmak, 

öksürmek, hapşırmak, kusmak gibi) ve annesinin bakım veren rolünün 

sağladığı doyumlar, zamanla deneyimin “haz veren” / “iyi” niteliğiyle “acı 

veren” / “kötü” niteliği arasında ayrım yapmasına yardımcı olmaktadır 

(Mahler & Gosliner, 1955). Böylelikle, gelişimin ilerleyen evrelerinde 

oluşacak bölmenin temellerinin oluşmaya başladığı söylenebilir. Kişinin 

kendini veya başkalarını ya tümüyle iyi ya da tümüyle kötü olarak görme 

eğilimine, bölme denilmektedir (Gould, Prentice & Aisnlie, 1996). Bebek 

yaşamının ilk yıllarından itibaren anneye zarar vermeye yönelik fantezileri 

nedeniyle anne tarafından cezalandırılma gibi korkuların verdiği endişeyi 

deneyimlemektedir ve bu da bölme gibi belli savunma biçimlerinin 

oluşumuna yol açmaktadır. Bebek, deneyimlediği haz ve mutluluk hislerini 

“iyi (haz veren) meme” ye, acı ve zarar görmeye yönelik endişelerini de 

“kötü (hoşnutsuzluk veren) meme” ye yansıtarak bölmeleme yapmaktadır. 

Bebeğin bu yolla, annesine zarar vermeye yönelik olan kendi hislerini yani 
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kötü benin parçalarını anneye atfederek hissettiği endişeye ve korkuya 

karşı kendini koruduğu söylenmektedir (Klein, 1975). Hikâyede, Zeze 

kendisinden sürekli olarak kötü çocuk diye bahsetmektedir. Şeytanın, 

“vaftiz babası” olduğunu söyler. Başka bir örnekte, bir sokak sanatçısı olan 

Ariovaldo ile arkadaşlık kuran Zeze’ye, Ariovaldo bir melek olduğunu 

söylediğinde Zeze buna karşılık “Melekmiş! Bilmediği için böyle diyor 

tabii…” diyerek cevap verir. Aynı şekilde Portuga Zeze’ye, söylediği 

kadar “afacan” olduğuna inanmadığını söyler. Zeze ise yine de “Ben 

yaramazın tekiyim. Çok kötü bir çocuğum…” der. Kendisini salt kötü 

olarak görmektedir. Bu nedenle, Zeze’nin kendilik temsilinin iyi ve kötü 

yanlarını birleştirerek bütüncül bir içsel temsil oluşturamadığı 

düşünülmüştür. Bebeğin, anne ile ilişkisinde deneyimledikleri ve 

ilişkisinin niteliği arttıkça, iyi ve kötü temsillerini birleştirerek bütüncül bir 

kendilik ve anne temsili oluşturduğu ifade edilmektedir. Annenin yetersiz 

kaldığı veya bazı davranışları nedeniyle bebeğiyle sürdürdüğü ilişkisinde 

kırılmalar ya da bozulmalar yaşanması durumundaysa bölmelemenin 

sürdürülmeye devam ettiği gözlemlenmektedir (Göka, Yüksel &Göral, 

2006). Bebek, sağlıklı bir ben gelişimi için gereksinim ve ihtiyaçlarına 

karşılık duyarlı ve tutarlı bir bakım verene ihtiyaç duymaktadır (Lamb & 

Easterbrooks, 1981; aktaran Clark, Hyde, Essex & Klein, 1997). Zeze ve 

annesinin ilişkisine dair kitaptaki kısıtlı içerik nedeniyle anne ve çocuk 

ilişkisinin kalitesi değerlendirilememiştir. Ancak, anne ile kurulan yeterli 

ve sağlıklı bir ilişkinin bütüncül bir ben temsili oluşumuna yol açtığı 

bilindiğinden, Zeze ile annesinin böyle bir ilişkiye sahip olmadığı, onda 

görülen bölmelemenin kaynağının bu olabileceği ve bunun ilerleyen 

dönemlerde ayrılma ve bireyleşme sürecini zedeleyebileceği yorumunda 

bulunulmuştur. Bu ilişkinin Zeze’nin bireyleşmesi üzerindeki etkisi 

çalışmanın ilerleyen kısımlarında incelenmeye devam edilmiştir. 

Ayrılma ve bireyleşme kuramına göre, beş ve dokuz ay arasındaki 

zaman diliminde, bebeğin farklılaşma alt evresine girdiği görülmektedir. 

Bu alt evre, ayrılma ve bireyleşme sürecinin ilk evresi olarak 

adlandırılmaktadır. Bebeğin dikkatinin, gittikçe artan uyanıklık süreleriyle 

beraber ortakyaşamsal yörüngenin dışına yani dış dünyaya yönelmeye 

başladığı belirtilmiştir. Kendi bedenini annesininkinden ayırt edebilmesine 

yarayacak davranışlar göstermeye başlamakta olduğu ve bu sürecin de 

yumurtadan çıkış olarak ifade edildiği belirtilmiştir. Bu dönemde, bebeğin 

bireyleşmeye yönelik bazı kararsız denemeleri olduğu söylenmektedir 

(Mahler ve ark., 2003: 79-81). Aynı zamanda çocuğun, ortakyaşamsal 

dönemde annesinin sağladığı bakımı ve ayrılma ve bireyleşme sürecinin 

alt evrelerinde karşılaştığı sıkıntıların rahatlatılmasını, zaman ilerledikçe 

nesneye (bakım verene) atfederek annesinin kalıcı bir simgesel içsel 

temsilini oluşturmaya başladığı söylenmektedir. Annenin olumlu yanlarını 

içeren, içsel bir temsilinin edinilmesinin, çocuğun anneden ayrı bir varlık 
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olarak işlev görmesine ve anne yokken onun temsilinin sürdürülmeye 

devam etmesine katkıda bulunduğu ifade edilmiştir (Mahler ve ark., 2003: 

140-141). Zeze, annesinin küçük bir bebekken ona şarkılar söylediğini 

hatırladığından ve annesinin en sevdiği yanının bu olduğundan 

bahsetmektedir. Ayrıca, içinde küçük bir kuş yaşadığını düşündüğünü 

söyleyen Zeze, bu kuşunda tıpkı annesi gibi ona şarkılar söylediğini 

belirtir. Zeze’nin küçük kuşuna annesinin sevdiği bir yanını atfetmesinden 

ve annesi fiziksel olarak yanında olmadığında bile kendi başına işlev 

görebilmesinden yola çıkılarak, annesine ait simgesel bir içsel temsil 

oluşumunu edindiği yorumunda bulunulmuştur. Hikâyede, Zeze devamlı 

olarak ne zaman büyüyeceğini merak etmekte, etrafındakilere bunu 

sormaktadır. Bir gün, Edmundo dayısı ile konuşurken yine ne zaman 

büyüyeceğini sorgulamaktadır. Çünkü, artık içinde yaşadığını düşündüğü 

küçük kuşunun varlığından şüphe duymaya başlamıştır. Bunun üzerine 

dayısı Zeze’ye, küçük kuşa ihtiyacı olmayan çocukların onu serbest 

bıraktıklarını söyler. Zeze artık bir “bilinci” olduğunu düşünmektedir 

(Vasconcelos, 1983: 67) ve küçük kuşa ihtiyacı kalmamıştır. Bu nedenle, 

onu serbest bırakmaya karar verir. Küçük kuşunu serbest bırakırken, ona 

seslenerek, yükseklere uçmasını ve ihtiyacı olan başka çocuklara gitmesini 

söyler. Böylelikle, Zeze’nin bireyleşmeye yönelik ilk adımı attığı 

düşünülmüştür. Çünkü anneye ait edinilmiş bir içsel temsil varlığının, 

bebeğin anneden ayrılma (yumurtadan çıkış) sürecini kolaylaştırır nitelikte 

olduğu söylenebilir. Böylelikle çocuk farklılaşma döneminde, 

ortakyaşamsal evre boyunca anneye odaklanmış olan dikkatini dış dünyaya 

yönelterek ayrışma ve bireyleşmeye yönelik girişimlerde bulunabilir.   

Bowlby’e (1982) göre bağlanma yenidoğanın birincil ihtiyacıdır. Anne 

çocuk arasındaki bağlanmanın kurulabilmesinin annenin fiziksel olarak 

varlığına, bu ilişkinin kalitesinin ise annenin çocuk için ne derece “merkez 

üssü” (secure base) işlevi gördüğüne bağlı olduğu söylenmektedir (Ziv, 

Aviezer, Gini, Sagi & Koren-Karie, 2000). Annesini merkez üssü olarak 

gören çocukların zihinlerinde “Eğer bir zorlukla karşılaşırsam, üzülür ya 

da kaygılanırsam, anneme yardım almak için yaklaşabilirim. Annem, 

benim için ulaşılabilir ve destekleyicidir.” gibi sağlıklı “merkez üssü 

senaryoları” (secure base scripts) olduğu söylenmektedir (Mikulincer, 

Shaver, Sapir-Lavid & Avihou-Kanza, 2009). Böylelikle, çocuk annesi 

sayesinde rahatlamakta ve endişelerini gidermektedir. Hikâyede Zeze, 

komşusunun ağacındaki meyveleri gizlice yemeye karar verir ancak bunu 

yapacağı sırada fark edilir ve kaçarken ayağı bir cam parçası tarafından 

derince kesilir. Eğer annesi tarafından yakalanırsa dayak yiyeceğini 

düşünen Zeze, portakal ağacının yanına giderek, yarasını ona gösterir ve 

ne yapacağını sorar. Burada Zeze’nin üzüntüsünü ve endişesini giderenin 

annesi değil şeker portakalı ağacı olduğu görülmektedir. Zeze’nin 

üzüldüğü ya da destek görme ihtiyacı hissettiği zaman annesi yerine anne 
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ikamesi olan şeker portakalının yanına gitmeyi tercih edişi, ağacı “merkez 

üssü” (secure base) olarak gördüğü şeklinde yorumlanmıştır. Anne ve 

çocuk ilişkisinde bu işlevi annenin yüklendiği söylenmektedir (Ziv ve ark., 

2000). Ayrıca, ağaçların uzun gövdesi ve el ya da kolları andıran dallara 

sahip olması nedeniyle insan formuyla eşleştirildiği ve bu formu alan 

ağacın aynı zamanda da birçok farklı kültürde doğurganlığın sembolü 

olarak ifade edildiğinin (Crews, 2003) görülmesi, Zeze’nin anne ve ağaç 

ilişkisini kurmasını pekiştiren diğer bir faktör olarak düşülmüştür. 

Başka bir örnekte, Zeze ve ailesi ilk kez yeni evlerini görmeye giderler. 

Eve vardıklarında kardeşleri tarafından bahçedeki tüm ağaçlar kapılınca 

Zeze’ye hiçbir ağaç kalmaz. Bu yüzden, Zeze çok üzülür. Ablası ona 

ilerdeki şeker portakalı ağacını gösterir. Zeze oraya gider ve bir anda ağaç 

onunla konuşmaya başlayarak dalına binmesini söyler. Zeze, dala binerek 

sallanmaya başlar ve hayatında bundan daha iyi bir atı olmadığını söyler. 

Hikâyede, yukarıda bahsedilen olaylar sırasında, annesinin orada olmasına 

rağmen Zeze’yi yatıştırmak için bir çaba göstermediği görülmektedir. Bu 

nedenle, Zeze’nin onun için annesine kıyasla daha ulaşılabilir olan şeker 

portakalı ağacının dalını kullanarak annesinden alamadığı rahatlamayı 

deneyimlemeye çalıştığı düşünülmüştür. Bu nedenle ağacın, üzüldüğü ya 

da kaygılandığı her durumda Zeze için ulaşılabilir olması, onu merkez üssü 

olarak görmesindeki bir diğer faktör olarak düşünülmüştür. Ayrıca, 

annenin yokluğunun, bebek için endişe verici olduğu ve bu sırada otoerotik 

aktivitenin arttığı söylenmektedir (Kris, 1951). Zeze’nin ağacın dalına 

binerek kendini rahatlatma ve otoerotik uyarım (autoerotic pleasure; 

Kanzer, 1964; Nagera, 1964) sağladığı söylenilebilir.  

Farklılaşma alt evresinde bahsedilen bir diğer nokta gecikmiş ya da 

vaktinden önce yumurtadan çıkıştır. Bebek normal ortakyaşamsal evreye 

ilerledikçe anne ve çocuk ikili birliğini saracak seçici ve pozitif olarak 

yatırılmış bir kabuk oluşmaya başlamaktadır. Ancak, bu koruyucu 

kabuğun yaratılma sürecinde bir gecikme ya da aksama olursa bebeğin 

vaktinden önce yumurtadan çıkabileceği ifade edilmektedir (Mahler ve 

ark., 2003: 70-87). Zeze, küçük kuşunu serbest bıraktıktan sonra şeker 

portakalının yanına gider ve orada ağlamaya başlar. Bu sırada, kendi 

ifadesiyle başını şeker portakalının “kalbine” dayayarak ondan destek 

almaya çalışmaktadır (Vanconcelos, 1983: 67). Ayrılmayı erken yaşayan 

çocukların kaygı ve strese kolayca yenik düştükleri söylenmekte ve bu gibi 

durumlarda, güvenilir ve istikrarlı bir annenin varlığının çocuk için 

rahatlatıcı olduğu ifade edilmektedir (Mahler ve ark., 2003). Ağacın, 

güvenilir ve istikrarlı bir annenin bölünmüş bir varlığını temsil ettiği ve 

Zeze’nin küçük kuşunu serbest bırakmasıyla anne ve çocuk ilişkisindeki 

ikili birlikten farklılaşmakta olduğu söylenebilir. 
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Yabancı kaygısı, farklılaşma alt evresinde görülen başka bir tepkidir 

(Mahler ve ark., 2003: 83). Bebeğin çevredeki yeni ya da tanıdık olmayan 

kişiye karşı gösterdiği olumsuz tepki yabancı kaygısı olarak 

adlandırılmaktadır (Mussen, Conger & Kagan, 1969; Stone ve Church, 

1968; aktaran Greenberg, Hillman & Grice, 1973). Hikâyede, Zeze şeker 

portakalıyla ilk karşılaştığında onu hem merak ettiğini hem de içinden 

oradan “çığlık çığlığa” kaçma isteği geldiğini söylemektedir. Zeze’nin 

yabancı kaygısı gösteren bir çocuktaki gibi kendisi için yeni ve tanıdık 

olmayan karşısında korktuğu görülmektedir. Buna rağmen, Zeze’nin 

annesinden, ötekine yönelmiş aşırı bir merakının ve keşfetme isteğinin 

olduğu da görülmektedir. Burada var olan isteğini sürdürebilmesinde, 

bastırma savunmasının etkili olabileceği düşünülmüştür. Bastırma ile 

tehdit edici materyalin zihinden uzaklaştırılmasını sağlanarak (Baumeister, 

Dale & Sommer, 1998) rahatsızlık veren düşüncelere karşı kişi kendini 

korumaktadır (Yu, 2011). Böylelikle endişe uyandıran düşüncelerin yerini 

Zeze’de olduğu gibi, merak ve keşfetme arzusu alabilmektedir.  

Hikâyede, çocukların arabaların arka tekerleğine tutunarak oynadıkları 

bir oyundan bahsedilmektedir. “Yarasalık etmek” olarak adlandırılan bu 

oyunu Zeze, başta oynamaya korktuğunu ancak “macera düşkünlüğü” 

nedeniyle korkusunu yenerek artık en zor arabalarla bile oynamaya cesaret 

edebildiğini söyler. Geriye bir tek, arabasına takılanları yakalarsa dövdüğü 

için kimsenin yarasalık etmeye cesaret edemediği (Vasconcelos, 1983: 96) 

Portuga’nın arabası kalmıştır. Bir gün ağacıyla konuşurken Zeze, 

Portuga’nın arabasına takılmanın nasıl bir his olacağını merak ettiğini ve 

bunu yapmak istediğini anlatır. Zeze cesaretini toplar ve Portuga’nın 

arabasını izler. En uygun anı bekleyerek arabanın arka tekerleğine tutunur. 

Burada Zeze’nin, ağacına yaklaşırkenki durumundan farklı olarak onun 

için korku uyandıran yani kendisi için kötü olanı deneyimleme çabasında 

olduğu görülmektedir. Kötüyü Portuga’ya atfederek kendisi iyi 

olmaktadır. Bu durumun, hissedilen endişenin dışarıya yansıtılmasını 

sağladığı için bölme savunmasını pekiştirir nitelikte olduğu söylenebilir. 

Aynı zamanda, bölmeleme ile korku veren düşünce zihinden 

uzaklaştırıldığı için Zeze’nin merakını ve keşfetmeye olan ilgisini bu 

sayede sürdürmeye devam edebildiği yorumunda bulunulmuştur. 

Alıştırma, ayrılma ve bireyleşme sürecinin ikinci alt evresidir. Normal 

alıştırma evresinin temel özelliğinin, çocuğun çoğunlukla kendi 

faaliyetlerine annenin varlığını unutacak kadar gömülerek, özerk 

işlevselliğine yapılan yatırımı artırması olarak ifade edilmektedir. Dokuz 

ve on beşinci aylar arasında görülen bu dönemin iki aşamada ilerlediği 

belirtilmiştir. Bebeğin anneden uzaklaşabilmek adına gösterdiği ilk 

denemeleri içeren “ilk alıştırma dönemi” ve bebeğin artık yürümeye 

başlamasıyla anneden uzaklaşmaya yönelik ilk adımlarını attığı “asıl 

alıştırma dönemi” olarak tanımlanmıştır (Mahler ve ark., 2003: 92).  
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İlk alıştırma döneminde uygun ve yeterli uzaklık sayesinde çocuğun 

anneden optimal mesafede ayrılarak etrafını keşfetmeye yönelik bir 

özgürlük kazandığı belirtilmektedir (Mahler ve ark., 2003: 96). Bebek 

kendi büyüklüğüne ve çevresini keşfetmeye karşı büyük bir heyecana sahip 

olsa da hala annesiyle bir olma duygusunu kontrol etmeye çalışmaktadır 

(Usher, 2016) Bu sırada, zaman zaman anneye geri dönerek yakıt ihmali 

adı verilen yakınlaşma davranışına girdiği söylenmektedir. Bebeğin, bu 

temasın ardından canlanarak keşif sürecine devam ettiği ifade edilmiştir 

(Mahler ve ark., 2003: 96). Belirttiğimiz gibi şeker portakalı ağacı, Zeze 

için merkez üssü olarak hissedilmektedir. Yaptığı keşifler sonucunda 

Zeze’nin, portakal ağacına geri dönerek deneyimlerini onunla paylaştığı ve 

daha sonraki keşifleri için enerji depoladığı görülmektedir. Örneğin, 

ağacına Portuga’nın arabasının arka tekerleğine tutunmak istediğini ama 

bunu yapmaya kimsenin cesaret edemediğini söyler. Ağacıyla kurduğu bu 

temasın ardından ise bunu yapacak cesareti kendinde bulur ve tekerleğe 

tutunur. Böylelikle, Zeze’nin yeni bir maceraya atılması için gereken yakıt 

ikmalini şeker portakalı aracılığıyla giderdiği görülmektedir.  

İlk alıştırma döneminin ardından gelen asıl alıştırma döneminde 

çocuğun yürümeye başlamasıyla “dünyaya âşık olma” halinde olduğu 

söylenmektedir. Bu dönemde, narsisizm doruk noktasındadır (Mahler ve 

ark., 2003: 98). Hikâyede Zeze, şeker portakalının dalına çıktığında 

kendini “dünyanın tepesindeymiş” gibi hissettiğini, tüm manzaranın 

gözleri önüne serildiğini ve korkusuz olduğunu söylemektedir. Buradan 

yola çıkılarak, alıştırma döneminde görülen tümgüçlülüğü Zeze’nin de 

hissettiği söylenebilir.  

Alıştırma döneminde, çocuğun çarpmalara, düşmelere ve başka 

engellemelere karşı bir duyarsızlık içerisinde olduğu söylenmektedir 

(Mahler ve ark., 2003: 98). Zeze, yaptığı “yaramazlıklar” karşısında sürekli 

olarak şiddet görmesine rağmen bu davranışlara devam ederek, keşif 

sürecini sürdürmektedir. Zeze’nin bunu bastırma savunması ile sağladığı 

varsayılmıştır. Böylelikle, maruz kaldığı şiddettin uyandırdıklarını 

zihninden uzaklaştırıp, hissettiği olumsuz duygu ve düşüncelerden 

kaçabilmesine ve bunun da çevreye yönelik merakını sürdürmesine izin 

verdiği düşünülmüştür. Yine, ablasının engellemelerine rağmen kamyonla 

oyuncak dağıtılacağını duyunca kendi hedefine yönelik hareket ederek 

fabrikanın önüne gitmiştir. Kendi becerilerine ve anneden ya da 

diğerlerinden bağımsız işlevlerini geliştirmeye yönelik alıştırmalara 

odaklanmış olduğu görülmektedir.  

Ek olarak bu dönemde, ayrılma ve bireyleşmeyi gerçekleştirebilmiş bir 

çocuğun nesne yitimi tehditleri için kendi becerilerine ve annesinden ya da 

“ötekinden” bağımsız olan özerk işlevlerine yoğunlaşma gibi narsisistik 

teselliler bulduğu ifade edilmiştir (Mahler ve ark., 2003: 98). Hikâyede 
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Zeze, babası yerine koyduğu Portuga’nın ölüm haberini aldıktan sonra ağır 

bir şekilde hastalanmıştır. Bu halini gören ailesi ve komşuları Zeze’yi 

eskisi gibi görmek istedikleri için onu konuşması ve bir şeyler yemesi 

adına zorlamaktadırlar. Zeze ise kimseyle sohbet etmek istememekte, 

günün çoğunluğunu uyuyarak geçirmekte ve yediklerini kusmaktadır. Bu 

yüzden çok fazla kilo vermiştir. Bir süre sonra Zeze artık iyileşmeye 

başladığını, yemek yiyebildiğini ama hala çok fazla uyuduğunu söyler. Bu 

durum bebeğin, fizyolojik büyümeyi gerçekleştirebilmek için günün büyük 

kısmını uyuyarak geçirdiği ve yalnızca açlık ya da diğer gereksinimlerini 

gidermek amacıyla uyandığı normal otistik dönemi çağrıştırmıştır. 

Zeze’nin otistik evreye gerilemesi, sevgi nesnesinin yani Portuga’nın kaybı 

ile erken gelişim dönemlerine dönme çabası olarak görülebilir. Kişinin 

aşırı stres, gerginlik ya da üzüntü halinde kendi benliğini korumak adına 

gelişim sürecinin erken dönemlerine geri dönmesi, gerileme (regression) 

olarak adlandırılmaktadır (Grohol, 2016).  Zeze’nin bu yolla onun için 

sevgi nesnesi konumunda olan Portuga’yı yitirdikten sonra yaşadığı 

hastalığa karşı iyileşebilmesi için gereken fizyolojik ve psikolojik 

büyümeyi gerçekleştirmeye çalıştığı düşünülmüştür.  

Alıştırma alt evresinde genel olarak, pozitif duygulanım ön plana 

çıkmasına (Rothbart, Taylor & Tucker, 1989; aktaran Schore, 1991) 

rağmen, bu dönemin sonlarına doğru negatif duyguların yoğunlukta olduğu 

“kararma” adı verilen bir davranışın ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. 

Annesinin odada olmadığının farkına varan çocuğun bu durumu yaşadığı 

belirtilmiştir. Çocuğun artık çevreye olan ilgisi azalarak coşkusal dengesini 

yitirdiği hatta bu halinin minyatür bir depresyonu andırdığı belirtilmiştir 

(Mahler ve ark., 2003). Zeze, ilk kez balon yapmayı denemektedir. Bu 

sırada, ablası Jandira yemek masasını hazırlayarak Zeze’yi yemeğe çağırır. 

Ancak Zeze, balonunu tamamlamadan yemeğe gitmek istemez, bunun 

üzerine ablası Zeze’nin yanına giderek balonunu yırtar ve kolundan tutarak 

onu salona sürükler. Balonunun parçalanmasına çok üzülen Zeze, ablasına 

hakaret eder. Bunu duyan ablası ve abisi onu şiddetli bir şekilde döverler. 

Zeze haksız yere dayak yediğini düşünmektedir. Balonunu kaybetmesi ve 

şiddet görmesinin ardından keyifsizleştiğini, yeniden eskisi gibi olmasının 

güç olduğuna inandığını ve üzerine bir suskunluk çöktüğünü söyler. Artık 

ağacının bile anlattıklarını dinlemeyip, onunla konuşmadığını, 

misketlerine ve kartlarına elini sürmediğini, canının hiçbir şey yapmak 

istemediğini anlatır. İçindeki acı bir türlü dinmemektedir. Buna göre, 

Zeze’nin davranışlarının kararma dönemindeki belirtilere benzediği 

yorumu yapılabilir. 

Ayrılma ve bireyleşme döneminin üçüncü alt evresi olan yeniden 

yakınlaşma on dördüncü ya da on beşinci ayda başlayıp yaklaşık yirmi 

dördüncü aya ve daha ilerisine kadar devam etmektedir. Bu alt evrenin 

ayırt edici özelliği, çocuk annesinin kendisinden ayrı ve dışsal bir varlık 
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olduğunu daha iyi algılamaktadır. Bu sebeple bir önceki dönem olan 

alıştırmada görülen annenin varlığına ilginin azalması durumu, yerini 

yeniden anneye dönüşe bırakmıştır. Aynı zamanda çocuk yeni beceri ve 

deneyimler kazanabilmek amacıyla dünyayı keşfetmek istemektedir ve bu 

da anneden ayrılmak zorunda olduğu anlamına gelmektedir (Mahler ve 

ark., 2003: 104). Yeni taşındıkları evin bahçesindeki ağacıyla ilk 

karşılaştıklarında ağacın onunla konuşmasına karşılık Zeze ‘‘İçimden 

çığlık çığlığa oradan kaçmak geldi. Ama merakım beni yere çivilemişti.’’ 

demiştir.  Ayrıca Zeze’nin, büyük bir merak ve istekle diğer kişilere sorular 

sorarak yeni bilgiler edinme arayışında olduğu ve bu sayede çevresinde 

olup bitenleri anlamlandırmaya çalıştığı görülmektedir. Özellikle karşılıklı 

diyaloglar esnasında kullanılan bilmediği sözcüklerin ne anlama geldiğini 

öğrenmek ve onları konuşma sırasında doğru kullanabilmek için büyük 

çaba sarf etmektedir. Ek olarak ‘‘Bu bahçenin ötesinde senin gibi bir şeker 

portakalı ağacı ve benim gibi bir çocuk var mıdır?’’ ve ‘‘Sen de benim gibi 

akıl küpüsün’’ cümlelerinden ise çevresiyle benzerlik yaratarak 

yakınlaşma isteği içinde olduğu da gözlemlenmektedir. Öte yandan Zeze 

içinde yeni bilgiler edinmesine yardımcı olan küçük bir kuş olduğunu 

düşünmektedir. Ağacına artık büyümüş olduğunu, dünyayı keşfetmek için 

bu kuşa ihtiyacı olmadığını ve kuşunu gökyüzüne bırakacağını dile 

getirmiştir. Bu örneklerden yola çıkarak Zeze’nin, yakınlaşma ve 

uzaklaşma örnekleri göstererek ayrı bir birey olmanın keşfinde olduğu 

düşünülmektedir.  

Çocuğun konuşmaya başlamasıyla beraber oyunlar daha amaçsal ve 

yapılandırılmış olan simgesel oyunlara dönüşmektedir. Simgesel oyunlar 

sayesinde anne ikamesi yerine koyulan nesnelerle ilişki kurulabilmektedir. 

Bu sayede anne ulaşılabilir olmadığında çocuk, annenin yokluğuyla başa 

çıkabilmektedir (Mahler ve ark., 2003: 121). Zeze’nin ağacının dalı ata 

dönüşmekte ve Zeze ata binerek bulunduğu yerden çok uzaklara gittiğini 

hayal etmektedir. Ayrıca Zeze arabaların arkasına tutunup 

gökyüzündeymiş gibi rüzgârda savrularak yarasalık etmektedir. Ek olarak 

evlerinin bahçesini diğer insanlara Amazon ormanları veya hayvanat 

bahçesi olarak tanıtıp onları gezintiye çıkarmaktadır. Zeze simgesel 

oyunlar aracılığıyla amaca yönelik düşünme becerisinden faydalanarak 

annesinin ulaşılabilir olmadığı durumları başa çıkılabilir kılmaktadır. 

Nesnelerin görünürde olmasa bile var olmaya devam ettiğini bilebilme 

becerisi olan nesne kalıcılığının kazanılmasıyla beraber, çocukta nesne 

yitimi ve terk edilme korkuları kısmen yatışmaktadır. Öte yandan, 

nesnenin sevgisini yitirme korkusu yeniden yakınlaşma döneminde ortaya 

çıkan başka bir korku olarak görülmektedir (Mahler ve ark., 2003: 137-

138). Zeze’nin benzer şekilde nesnenin sevgisini yitirmeyle ilgili 

endişelere sahip olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin, Zeze annesine onu 

sevip sevmediğini sormakta ve annesi tarafından merak edildiğinde mutlu 
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olduğunu söylemektedir. Ek olarak Zeze ‘‘dünyanın en iyi kalpli 

insanları’’ olarak tanımladığı ve anne ikamesinin yerine koyduğu ablası 

Gloria, Portuga ve öğretmeni Cecilia Paim’i üzmemek adına yaramazlık 

yapmaktan vazgeçtiğini birçok kez ifade etmektedir (Vasconcelos, 1983). 

Çünkü anne ve çocuk arasındaki bağ çocuğun geri kalan hayatındaki dünya 

ile kurulan ilişkisinin niteliğini belirlemektedir. Kurulan ilişki güvene 

dayalı değil ise bu bağ bireyin tüm hayatı süresince içinde taşıyacağı ‘‘ben 

ve öteki’’ kalıbına dönüşebilmektedir (Bowlby, 1958). Örneklere 

bakıldığında, Zeze için nesnenin sevgisini yitirme korkusunun annesiyle 

ilişkisine benzer şekilde, diğer insanlarla ilişkisinde de büyük önem 

taşıdığı sonucuna varılmaktadır.  

Yeniden yakınlaşma döneminde kriz yaşayan çocukların bakım 

verenlerinin, benzer şekilde kendi ebeveynleriyle kriz yaşadığı 

bilinmektedir (Mahler ve ark., 2003). Kitapta Zeze’nin, annesiyle 

arasındaki ilişkinin kalitesi hakkında yeterli bilgiye ulaşılamasa da 

Zeze’nin, bütüncül bir ben temsili oluşturamamasının annesiyle sağlıklı bir 

ilişki kuramamasından kaynaklandığı ve bunun temelinde annesinin kendi 

yeniden yakınlaşma döneminde eksik kalmış gelişim ödevlerinin etkisi 

altında olabileceği çıkarımı yapılmaktadır (Mahler ve ark., 2003). Bu 

sonuca varılırken, Zeze’nin kitapta annesi için ‘‘Sesi bitkin mi bitkin 

çıkıyordu. Ona öyle acıyordum ki… Annem doğduğundan beri 

çalışıyormuş. Öyle küçükmüş ki masadan yalnız başına inemez ve altını 

ıslatırmış… Ne okula gitmiş ne de okuma yazma öğrenmiş. Bu 

yaşadıklarını ilk duyduğumda öyle üzülmüştüm ki bilgili bir şair 

olduğumda şiirlerimi ona bizzat okuyacağıma söz vermiştim…’’ 

cümlelerini sarf etmesi etkili olmuştur (Vasconcelos, 1983: 31-32).  

Yeniden yakınlaşma alt evresinde çocukların yaşadığı duyguların 

kapsamı genişlemiş ve oldukça farklılaşmıştır. Bu dönemde ilk defa 

çocukların üzüntü ve öfkeyle başa çıkabilmek amacıyla ağlama 

gereksinimlerini bastırmaya çalıştıkları ve gözyaşlarını tuttukları 

gözlemlenmektedir (Mahler ve ark., 2003: 127). ‘‘Karanlıkta yattığım 

yerde hıçkırıklarımı yuttum.’’, ‘‘Ağlarsam ayıp olur mu?’’ ve 

‘‘Korkmuştum korkmasına, ama başımı hayır anlamında salladım.’’ 

cümlelerinden, Zeze’nin duygu kapsamının genişlemiş ve farklılaşmış 

olduğu ve duygularının açığa çıkmasını engellemeye çalıştığı fark 

edilmektedir. Ayrıca Zeze’nin babasının, Zeze ağladığı zamanlarda 

‘‘Ağlama yavrum. Böyle duygusal bir çocuk olursan hayatta daha çok 

ağlarsın…’’ diyerek çocuğunun üzüntüsünü yaşamasına ket vurmasını 

pekiştirdiği söylenebilir. 

Ayrılma ve bireyleşme döneminin dördüncü ve son adımı olan 

bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliği, 24. aydan başlayıp 36. 

ay ve sonrasına uzanmaktadır. Bu dönemde kazanılması beklenen birinci 
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görev, kendilik ve nesne temsillerinin birbirlerinden ayrılıp 

bireyselleşmeyken, ikinci görev ise nesne sürekliliğinin bir dereceye kadar 

sağlanmış olmasıdır (Mahler ve ark., 2003: 140). 

Çocuk, Piaget’in nesne kalıcılığı adını verdiği beceri sayesinde 

ulaşılabilir olmayan sevgi nesnesi temsilini geliştirebilir. Mahler’in nesne 

sürekliliği kavramıyla nesne (annesi, babası, ilk bakıcısı) ile ilgili ‘‘iyi’’ ve 

‘‘kötü’’ özellikleri bir potada eritip ortak bir temsile ulaşabilir. Önceki alt 

evrelerde annesi coşkusal açıdan ulaşılabilir olan çocuklarda nesne 

sürekliliğinin olumlu yönde etkilendiği bilinmektedir (Mahler ve ark., 

2003: 144). Zeze tartışma içine girdiği ve fiziksel şiddetine maruz kaldığı 

Portuga’yı ‘‘dünyanın en kötü insanı’’ olarak tanımlarken, bu kişinin ilgi 

ve şefkatini alıp sevgi nesnesi konumuna getirdikten sonra onu ‘‘dünyanın 

en iyi yürekli insanı’’ olarak nitelendirmektedir. Aynı şekilde, kendisinin 

okula giderken ‘‘içindeki şeytanı’’ evde bıraktığını dile getirdiği ve diğer 

insanlar ona ‘‘iyi bir çocuk’’ olduğunu söyleseler bile Zeze’nin bu durumu 

kabul etmediği görülmektedir. Ek olarak, annesi onu dövmesine karşın 

‘‘Annem aslında bana iyi bile davranıyor. Bana ancak bahçedeki ince 

ebegümeci dallarıyla vuruyor ve sadece ayaklarımı hedef alıyor.’’ ve 

‘‘Annem bana vururken üzülüyor. Aslında o çok iyi kalpli biri’’ dediği 

görülmektedir. Örneklerde Zeze’nin ‘‘iyi’’ ve ‘‘kötü’’ ben temsillerinin 

devam ettiği sonucuna varılmaktadır. Zeze’nin annesinin uygun ve yeterli 

düzeyde ulaşılabilir olmamasının bu durum üzerinde etkisi olabileceği 

düşünülmektedir. Dış dünyada sevgi nesnesinin coşkusal tutumunun 

güvenilmezliği ve/ya müdahaleciliği ne kadar fazlaysa, nesnenin ‘‘kötü’’ 

bir içe yansıtma olarak kalması ve kişinin bu nesneye dönüşme ihtimalinin 

o kadar yüksek olduğu söylenebilir. Çocuk, içe yansıtılan kötüyü dışarı 

atabilmek için Zeze’nin de yaptığı gibi, saldırganlığa başvurabilmektedir 

(Heimann, 1966).  

 Zeze bakım verenleri tarafından sürekli olarak cezalandırılmakta ve 

şiddet görmektedir. Kendisinin de zaman zaman sorunlarını çözmeye 

çalışırken aile bireylerinin kullandığı şiddet yöntemlerine başvurarak 

diğerlerine saldırganlık gösterdiği fark edilmektedir. Zeze’nin olaylarla 

baş etmeye çalışırken bakım verenlerine benzemesinin özdeşim kurma 

(identification) ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Bireyin kendisi için 

model oluşturan kişilerin belirli özelliklerini kişiliğinin bir parçası haline 

getirmesi sürecine özdeşim adı verilmektedir (Wallis, 2001). Kişi, başa 

çıkamadığı ve karşısında çaresiz kaldığı bir kişinin davranışlarını 

içselleştirerek taklit edebilmektedir. Güçlü olan tarafla özdeşim kurarak 

kendi benliğinin zayıflamasını ve yok olmasını engellemektedir (Freud & 

Sandler, 1985). Zeze’nin, ötekinden gelen öfke ve saldırganlıkla özdeşim 

kurarak başa çıkmaya çalıştığı söylenebilir. 
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Şiddetin çocukların kendilerine olan öz güvenini ve yaşama isteklerini 

olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (Barnish, 2004). Zeze’nin 

ailesindeki bireylerden dayak yedikten sonra yaşamış olduğu üzüntüyle 

birlikte Portuga’ya “Görüyorsun, yaramazın tekiyim, dayak yemekten, 

kulağımın çekilmesinden usandım artık.’’ demiştir. Ayrıca kendisini trenin 

altına atarak öldürmeye karar verdiğini söylemiştir. Zeze’nin yaşama 

isteğinin azalmasında aile içi şiddetin önemli bir rolü olduğu söylenebilir. 

Şiddete başvuran bakım veren, çocuğun dünyasında güven ve sevgi 

kaynağı konumundan uzaklaşmakta, güvenilmez biri haline gelip korku ve 

öfke kaynağına dönüşmektedir. Bu sebeple, şiddet uygulayan ebeveyn 

imgesi ve bakımını üstlenen ebeveyn imgesi arasında gidip gelen çocuk, 

çatışma durumuna uyum sağlamakta zorluk yaşamaktadır (Vahip, 2002). 

Bu durumla baş edebilmek için bölme savunmasına sık sık 

başvurabilmektedir. Böylece kişiler veya olaylar dönüşümlü bir şekilde 

mutlak iyi ya da mutlak kötü olarak düşünülerek yaşanılan ikilemle baş 

edilmektedir (Mahler ve ark., 2003: 11). Zeze’nin hem kendisi hem de 

çevresindekileri salt iyi veya salt kötü olarak tanımladığı ve böylece 

bütüncül bir içsel temsil oluşturamadığı fark edilmektedir. 

Ayrılma ve bireyleşmenin son alt evresinde, bireyin bakım vereni 

haricindeki kişilere karşı olan ilgisinde artış olduğu görülmektedir (Mahler 

ve ark., 2003). Zeze’nin yalnızca ailesindeki bireylerden oluşan sınırlı 

sayıda insanla ilişki kurduğu fark edilmektedir. Fakat daha sonrasında 

Zeze’nin, sokak şarkıcısı Ariovaldo ile sokaklarda şarkı söyleyerek 

insanlarla iletişime geçtiği görülmektedir. 

Şeker Portakalı kitabı ‘‘Sokakta el ele geziniyorduk. Hiç acelemiz 

yoktu. Totoca bana yaşamı öğretmekteydi. Bense halimden gayet 

memnundum, çünkü abim elimden tutmuş bana hayatı öğretmekteydi.’’ 

cümleleriyle başlamaktadır. Fakat kitabın sonlarına doğru Zeze ‘‘Aslında 

önden gitmesini tercih ederdim, çünkü böylece canımın istediğini 

yapabilirdim.’’ demiştir. Zeze’nin yaşamında deneme yanılma yoluna 

başvurarak öğrenme sağladığı ve bir rol modele sahip olmadığı 

görülmektedir. Bu sebeple, Zeze’nin keşiflerini yaparken çoğu zaman 

yalnız olduğu çıkarımı yapılmaktadır. Ek olarak, Zeze’nin ablası Gloria, 

şeker portakalı ağacının açtığı ilk çiçeği Zeze’ye getirmiştir. Zeze çiçeği 

gördüğünde ‘‘Küçük beyaz çiçeği parmaklarımın arasına alarak okşadım. 

Artık habire ağlayıp durmayacaktım. [Şeker portakalı] bu çiçek aracılığıyla 

bana veda etmiş, hayal dünyamdan ayrılarak acılarla dolu gerçek dünyama 

geçmiş olmasına rağmen ağlamayacaktım.’’ demiştir. Hikâyenin önceki 

kısımlarında Zeze, özellikle ailesindeki bireylerden şiddet gördüğü zaman 

ağacın dallarının altına sığınarak sorunlarının üstesinden gelmeye 

çalışmaktadır. Bahsi geçen diyaloğa bakıldığında ise Zeze’nin, 

Portuga’nın ölümünden duyduğu acıyla baş etmeye çalışırken tek başına 

olacağı sonucuna varılmaktadır. Ayrıca, ablası Jandira’yla kavga ettiği 
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sırada ona söylenilen ‘‘Sana bir şey söylediğinde yapacaksın!’’ cümlesine 

Zeze karşı gelip büyük bir öfkeyle karşılık vermektedir. Yukarıda verilen 

örneklere göre, son alt evrede görülen özerk bir kişilik edinme isteğine 

karşılık geldiği ve bireyleşme sürecini olumlu etkilediği söylenebilir. 

Bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliği alt evresinin ayırt 

edici özelliği olan karmaşık bilişsel işlevlerin gelişimi sayesinde 

çocuklarda zaman algısı kavramının ve sözlü iletişimin geliştiği, amaca 

yönelik davranışların ve hazzı erteleme kapasitesinin (delay of 

gratification) geliştiği söylenebilir (Mahler ve ark., 2003: 148). Zeze’nin 

haftanın günlerini iyi bir şekilde biliyor olması ve Portuga’yı kaybettikten 

sonra yaşadığı yas sürecinde gördüğü rüyaların uyandıktan sonra gerçek 

olmadığını fark etmesi, Zeze’nin zaman algısına sahip olduğu şeklinde 

yorumlanmaktadır. Aynı şekilde Zeze’nin, oyuncak kamyonuna 

yetişemediklerini fark ettiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına 

rağmen kendi üzüntüsünü bastırıp, kardeşi Luis’le ilgilenmesi ise hazzı 

erteleme davranışına örnek niteliğindedir. Ek olarak, anlamını bilmediği 

kelimeleri öğrenme konusunda oldukça istekli olduğu görülen Zeze, canlı 

ve cansız nesnelerle konuşurken aynı kelimeleri kullanmaya çalışmaktadır. 

Bu ilgi ve merak sayesinde Zeze’nin sözlü iletişim becerilerinin, hikâye 

boyunca hızla geliştiği düşünülmektedir. Ayrıca Zeze’nin, ‘‘Çünkü zor 

kelimelere ilgi göstermeye başlamam, yine hayata tutunmak istediğim 

anlamına geliyordu.’’ ve ‘‘Kimse beni sevmediğinden herkes vurmak için 

bahane arıyor.’’ ifadelerinden davranışlarını sebep ve sonuç ilişkisi 

kurarak belli bir amaç doğrultusunda sergilediği anlaşılmaktadır.  

Makale içerisinde çalışmanın temelinde olan Şeker Portakalı kitabı 

özetlenmiştir. Ek olarak, Mahler’in birçok teoriyi birleştirerek kendi 

tarzında oluşturduğu ayrılma ve bireyleşme kuramının tanımı yapılmış, bu 

kuramda yer alan alt evreler açıklanmış ve kitabın başkarakteri olan 

Zeze’nin yaşadıkları kuram çerçevesinde incelenmiştir. Zeze’nin ayrılma 

ve bireyleşme teorisi ile tutarlı bir gelişim gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Zeze’nin incelenmesinin, ayrılma ve bireyleşme kuramının anlaşılması 

için kapsamlı bir örnek olduğu söylenebilir. 

Bu yazıda, Zeze’nin annesi hakkında sınırlı bilgiye erişildiğinden, 

kuramda belirtilen öncül evreler detaylıca incelenememiştir. 

Otobiyografik özellikler barındıran ve üçlemeden oluşan serinin yalnızca 

ilk kitabı olan Şeker Portakalı incelenmiştir. Sonraki çalışmalarda serinin 

devam kitapları olan Güneşi Uyandıralım ve Delifişek’in incelemeye dâhil 

edilmesinin, öncül evreler ve alt evrelerin gelişimi hakkında detaylı bilgi 

verebileceği düşünülmektedir.  
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ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİNDE KADININ ROLÜ 

Gülay TAMER* 

Giriş 

Mesleki yaşamda belirlenen hedeflere yönelik olarak gereken 

eğitimlerin alınması ve becerilerin kazanılması yoluyla ilerlemek ve kişisel 

olarak başarılı sonuçlar elde etmek için yapılan çabalara bağlı olarak 

sürekli bir gelişim kariyer olarak ifade edilmektedir. Kariyer, bir ya da 

daha fazla sayıdaki işletmede çalışan kişilerin iş yaşamları boyunca 

yaptıkları işlerinde ilerleme göstermeleri ve daha fazla deneyime ve iş 

becerisine sahip olmaları şeklinde açıklamaktadır. Kariyer kişilerin iş 

yaşamlarında elde ettikleri deneyimler ve eğitimlerde elde ettikleri 

pozisyonlar olarak özetlenebilir. Belirlenmiş zaman dilimlerinde 

çalışanların işleri ile ilgili yürüttükleri işler sonucunda edindikleri tecrübe 

olarak da özetlenebilir (Pınar, 2016: 4). Kariyer kavramı genel olarak 

yöneticiler, liderler gibi üst kademedeki insanlar için kullanılmaktadır 

ancak günümüzde çalışma yaşamının her kademesinde bulunan kişiler için 

de kullanılmaya başlaması açısından önem kazanmaya başlamıştır. 

Çalışanların iş yaşamındaki elde ettiği ilerlemeler şeklinde 

tanımlanabilecek bir kavramdır (Odabaşı, 2008:14). 

Kariyer, insanların iş yaşamlarını devam ettirdikleri işlerle ilgili olarak 

çalışmaya başladığı günden başlayarak mesleki bilgiler, beceriler elde 

etmesi ve deneyim kazanmasının yanında mesleki olarak tutum ve 

davranışlar geliştirmesini kapsayan bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu 

süreçte kişiler deneyim sahibi olarak çalıştığı işletmeye daha fazla yarar 

sağlamaya çalışır (Şimşek, Çelik ve Akatay,2007: 32).Kişilerin yaşamının 

üretken yıllarını kullanarak, kendilerine hedefler koyarak çalışma 

hayatının sonuna kadar sürdürdüğü, eğitim ve tecrübelerle kendini 

mesleki, fikirsel ve davranışsal olarak gelişime tabi tuttuğu hayatını devam 

ettirdiği iş ya da meslek gruplarında ilerlemesi kariyer tanımı olarak 

yapılabilmektedir(Can,  Kavuncubaşı ve Yıldırım, 2009: s.9). Değişik 

tanımları yapılan kariyer kavramını Özgen, Öztürk ve Yalçın (2005) 

bireyin hayatını devam ettirdiği iş alanlarında mevki edinmesi olarak 

tanımlamıştır. İnsanın seçtiği bir işte ilerlemesi ve buna bağlı olarak daha 

fazla tecrübe ve iş becerisi kazanması olarak özetlenen kariyer gündelik 

yaşam içinde de sıklıkla kullanılan bir ifade haline gelmiştir. Kariyer 

bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sunan ve onları iş ortamlarında daha 

üretken bir hale getiren mekanizması ile iş hayatında önemli bir yere sahip 

hale gelmiştir (Leierer vd., 2011, :59). Kaynaklarda ortaya konulan 
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kavramlar ele alınarak incelendiğinde kariyer kavramında odak noktasının 

insan olduğu görülmektedir.  Sonuç olarak bir kavram olarak kariyer, 

çalışan insanların çalışma yaşamlarına girmelerinden itibaren kendilerine 

ve görevleri bağlamında işletmelerine sağladıkları faydaların toplamı 

olarak ele alınabilir. 

I.Kariyer Kavramı ve Kariyer Yönetimi 

Fransızca kökenlerine bakıldığında carriere sözcüğünden türetilen 

kariyer kavramı, meslek, uzmanlaşma, diplomatik kariyer, mesleki olarak 

aşılması gereken zorluklar, yaşamda seçilen yön gibi işte ilerleme ve 

yaşam boyu yapılan işler dizini olarak da algılanmaktadır (Yılmaz vd., 

2000). Kariyer kavramıyla ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. Tüm 

tanımları kapsayan en geniş tanımı ile kariyer; insanların çalışma hayatı 

süresince yer aldığı kademeler ve statüleri ile ilgili davranış ve tutumlarını 

kapsayan bir süreçtir (Aytaç, 1997). Kariyer ve iş bazı durumlarda 

birbirleri yerine kullanılmaktadır fakat birbiri ile farklı iki kavramdır. 

Kariyer daha uzun dönemleri kapsayan ve birden fazla işi veya uzmanlık 

alanını kapsayan bir süreç olarak değerlendirilebilir. Tanımı gereğince 

kariyer kavramı içerisinde birçok işi bulundurabilen ve yalnızca çalışma 

yaşamını değil yaşamın tüm alanlarını kapsayabilen bir yapıya sahiptir. İş 

ise, bir örgütün amaçlarına ulaşması için gerçekleştirilen belirli özellikleri 

olan bir görevdir ve kazanç elde etmek için yapılır. Örgütte görev yapan 

kişilerin yerine getirmek zorunda oldukları görevlere iş denilmektedir 

(Arslan, 1997).Kariyer kavramı, insanların istek ve ihtiyaçlarını 

karşılamak için girişilen eylemlere verilen ortak bir açıklamadır. İnsanların 

çalışmaya başladıkları günden başlayarak tüm süreç boyunca kimi 

ihtiyaçlarını giderebilmek, yaptığı işte ilerleyebilmek ve uzmanlaşabilmek, 

hiyerarşik olarak üst kademelere çıkmak istemektedir. Fizyolojik 

ihtiyaçlar, güvenlikle ilgili ihtiyaçlar, sosyal doyum elde etmek, toplumsal 

yapılar içerisinde saygı görme ihtiyacı ve kişilerin kendi kişisel isteklerini 

gerçekleştirmeye duyduğu ihtiyaç kariyer kavramının temelinde 

bulunmaktadır. İnsanlar öncelikli olarak fizyolojik ihtiyaçlarını 

giderebilmek için çaba gösterirler. Bu ihtiyaçların belirli miktarlarda 

karşılanmasının ardından sonraki ihtiyaçlarını gidermek için harekete 

geçilir. İnsanlar kariyerlerinin tepe noktasına ulaştıklarında kişisel olarak 

doyum elde etmek isterler. Bu süreçte önemli olan konu ihtiyacın birinin 

giderilmeden diğerine geçilememesidir. Bu ihtiyaçların kademe kademe 

giderilmek istenmesi kariyeri oluşturmaktadır. 

Kariyer kavramının iki boyutu bulunmaktadır. Bunlar bireyler ve 

organizasyonlardır. Bireyler iş hayatı içinde konumlarını belirlemek, 

kişiliklerine yön verecek yapıları belirlemek isterler. Buna kendini 

gerçekleştirme denmektedir. Fizyolojik olarak ihtiyaçları giderilmiş olan 

bireylerin psikolojik olarak sağlıklı oldukları kabul edilir. Organizasyonlar 
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ise varoluş amaçlarını ve hedeflerini göz ardı etmeden bireylerin 

amaçlarını ve hedeflerini kendi içinde uyumlaştıran bir yapıyı ifade 

etmektedir (Kaynak, 1996). Kariyer kavramına ait bu iki boyut birbiri ile 

ilişkili olarak ilerleme gösterir. Örgütsel yapıları verimli olması her 

kademedeki çalışanlarının performansları ile yakından ilişkilidir. Çünkü 

örgütsel hedeflere ulaşılması yalnızca bireylerin gösterecekleri çabalarla 

mümkündür. Bireyler de gelecekle ilgili beklentilerini şekillendirirken, 

içinde bulunacağı konumu veya yapacağı işleri örgütün yönlendirmesi 

olmadan belirleyemez. Bu durumda örgütlerin bireylere hedeflerini 

gerçekleştirmeleri noktasında onlara yardım eden ve bu sırada da kendi 

amaçlarını gerçekleştiren yapılar olarak tanımlamak mümkünüdür. 

Kişilerin iş yaşamları süresince etkileşim içinde oldukları bazı temel 

etkenler bulunmaktadır. Bunlar ihtiyaç, değerler, tutum ve yeteneklerin bir 

birleşimi niteliğindedir. Öte taraftan kariyerin 5 temel öğeden meydana 

geldiğini söylemek de mümkündür. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

 Beceri 

 Yaratıcılık 

 Güvenlik 

 Bağımsızlık 

 Teknik ve işlevsel beceri 

     Kariyer, çalışan kişilerin sahip oldukları hakları, yükümlülükleri, 

güvenlikleri ve bütün hizmet şartlarını objektif kriterlerle ortaya konulan 

statülere göre çalışarak, yetişerek ve yönetsel hiyerarşide yükselerek 

görevlerini yürütmeleridir. Bu tanıma göre kariyer kavramının niteliksel 

özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür (Akgüner, 1992): 

 Çalışan belirli bir iş kolunda uzmanlaşmalıdır. 

  Çalışanların belirli konularda ilerlemesi ve başarılı olması 

esastır. 

 Birbirine bağlı hizmet ya da işler bütünü esas alınmalıdır. 

 Çalışan kişilerin durumları kriterlerle belirlenmelidir. 

 Sözleşmeler ve çok yanlı statüler uygulanmamalıdır. 

 Uzmanlaşmanın oluşabilmesi için eğitim süreçlerine önem 

verilmelidir. 

 Kıdem ve işte geçirilen süreye önem verilmelidir. 

 Yeterlilik ilkesi göz ardı edilmemelidir. 
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 Yükselme ile paralel bir ücretlendirme sistemi uygulanmalıdır. 

Kariyer kavramının aşamaları ele alınacak olursa ilk aşamanın 

keşfetme aşaması olduğu görülmektedir. Bu aşamada insanlar hangi tür 

görev veya işlerin onlara uygun olduğunu anlamaya çabalarlar. 

Kendilerine ait ilgileri, becerileri, değerleri ve görev tercihlerini 

belirlerler. Çevresinden, çalışma arkadaşlarından ya da aile üyelerinden 

kariyer planlaması ile ilgili bilgi edinmeye çalışırlar. Akrabalarından, 

öğretmenlerinden ya da arkadaşlarından edindikleri bilgiler, medyada 

karşısına çıkanlar ve daha birçok etken kişilerin mesleki tercihlerinde 

daralmayı sağlar. Bunların yanında kişinin içinde büyüdüğü ailesinin 

istek ve eğilimleri, maddi durumları, ne tür mesleklere erişilebilir olduğu, 

ne tür eğitimler alınabileceği gibi etkenler de insanlar üzerinde önemli 

etkiler yaratmaktadır. Bu araştırma süreci yaklaşık olarak 15 - 16 

yaşlarında başlamakta ve 20 yaşına gelene kadar devam etmektedir. 

Ancak bu 20 yaşından sonra bu arayışın sonlanacağı anlamında 

gelmemektedir. Belirli bir işe başlamanın ardından bile arayış devam 

etmektedir. Genellikle örgütte yeni çalışmaya başlayan kişi daha eski 

olan diğerlerinin yönlendirmesi ve yardımı olmadan yeni görevler alma 

konusunda isteksiz olurlar. Bu aşama insanların beklenti ve ihtiyaçlarının 

ortaya çıktığı döneme denk gelmektedir. Başarılı bir keşif stratejisi 

ortaya konması durumunda gelecekle ilgili sağlıklı kararlar 

verilebilmektedir. Bu dönemde iş ile ilgili tutumlar ve toplumsal 

ilişkilerin sahip olduğu kalıplar düzenlenir ve insanların sahip olduğu 

değerler, ilgi alanları ve ihtiyaçları belirlenmiş olur. Schuler bu aşamanın 

doğumdan itibaren 25 yaşa kadar olan dönemi kapsadığını söyler (Aytaç 

vd., 2001). Kariyer planlaması süreci kadınların genellikle hiç 

başlamadıkları bir süreçtir. Eşi baba ya da kardeş kadının çalışması 

konusunda isteksiz davranabilir. Kadın da bu durumda istediği mesleği 

seçemeyebilir, seçse bile çevresinden, özellikle ailesinden destek 

göremeyebilir. 

İkinci basamakta kariyerin başlaması söz konusudur. Bu aşama tek 

bir örgütte sürebileceği gibi farklı bir örgüte geçerek de başlayabilir. 

Kişilerin ilgileri, güvenliğe duydukları ihtiyaçtan dolayı başarılı olmaya, 

saygınlık kazanmaya ve özgürleşmeye doğru kaymaya başlar. Bu 

noktada sorumluluk alınan ve liderlik edilen işleri elde etme isteği baskın 

çıkmaktadır. Bu aşamada karşı karşıya kalınabilecek en önemli 

olaylardan biri gerçek şoku (reality schock) kavramıdır. Bu kavram 

kişilerin sahip oldukları beklenti ile yeni işi veya örgütü arasındaki 

örtüşmeme durumunu açıklamaktadır. İnsanlar genel olarak iş işlerini 

veya örgütlerini seçmeleri sırasında önemli ve büyük beklentiler içine 

girerler. Ancak karşılaştıkları ortam bu beklentiler ile uyumlu 

olmayabilir. Bu durum gerçek şoku olarak adlandırılmaktadır. Bir önemli 

konu da kendini kanıtlama konusudur. İnsanlar işe başlamalarından 
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sonraki dönemde hatalar yaparak, hatalardan ders çıkararak ve 

sorumluluklar alarak kendini ispat edebilecektir. Bu aşama insanların 

kendilerini kanıtlaması ile son bulmaktadır. Kadınların bu ilk keşfetme 

aşamasını başarılı bir şekilde geçmesi için aşması gereken önemli 

engeller bulunmaktadır. Bu engellerin başında erkek çalışma arkadaşları 

ve erkek işletme yöneticileri gelmektedir. 

Üçüncü aşama kariyer ortası da denilen devamlılık aşamasıdır. 

Kariyer ortası çalışanın çıraklık aşamasından ustalık aşamasına, öğrenici 

olma aşamasından öğretici olma aşamasına geçmesi ile ortaya 

çıkmaktadır. Bu noktada güvenlik gereksiniminin önemi azalır ve 

başarılı olmak, saygınlık kazanmak, özgür olabilmek gibi 

gereksinimlerde artış ortaya çıkar. Kişilerin bu evrede daha yüksek 

sorumluluk alma isteği bulunmaktadır. Bu aşamada kişiler becerilerini 

geliştirme ve örgüte katkı yapmaya devam ederler. Bu evrede bulunan 

kişilerin mesleki deneyimleri ve bilgileri üst düzeydedir ve örgütsel 

yapının ne şekilde sürdürüldüğü ile ilgili derin bir bilgi ve öngörüye 

sahiptirler. Bu sebeple bu aşamada bulunan çalışanlardan, personel 

eğitimi, müşavirlik, örgütün hedef ve politikalarını değerlendirme, 

önemli sorunlarla karşı karşıya kalan birim veya kişilere görüş bildirme 

gibi konularda yardım alınmaktadır (Noe,1999). Kariyer ortası 

evresinde, geçmişte edinilen bilgi ve deneyimlerin pekiştirilmesi ve 

artırılması söz konusu olmaktadır. Buna ek olarak pek çok psikolojik ve 

mali gereksinimler giderilmiş olduğu için bu dönemde kişiler daha 

yüksek seviyede yaratıcı olurlar. Kariyer ortası aşaması, kendini 

gerçekleştirme ihtiyacının çok önemli olduğu bir dönemdir 

(Özden,2001). Kadınların bu dönemde kendilerini gerçekleştirme 

konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Birlikte çalıştığı arkadaşlarının 

büyük oranda erkeklerden oluşması ve erkek egemen yapı kadınların 

önünde bu evrenin gerçekleşmesi noktasında engel olabilmektedir. 

Kişinin performans düzeyini artırmadan işini devam ettirdiği ve adına 

kariyer durgunluğu denilen dönem bir kişinin ölümü, boşanma, 

hastalıklar gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi kariyer 

ortasına gelinen ortalama yaşlarda ortaya çıkması muhtemel orta yaş 

krizi ile de oluşabilmektedir. Bu evrede kişi kendisini, yaşam tarzını, 

hedeflerini ve seçimlerini tekrar sorgular ve kararlarını alırken bunlara 

göre kendisini yönlendirir. Bununla birlikte zihinsel ve fiziksel anlamda 

da kişinin yavaşladığı ve durağanlaştığı bu süreçte kişilerde stres durumu 

ortaya çıkabilir. Bu da verimlilik ve performans üzerinde doğrudan 

etkiye neden olabilir. İnsan kaynakları birimleri tarafından oluşturulacak 

etkin eğitim programları ile bu tür kişilerin yeniden motive edilmeleri 

mümkündür. Bu süreçte kişilerin performans kaybı yaşamalarının nedeni 

olarak sayılabilecek 4 etken bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz; 
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 Can sıkıntısı 

 Rekabet eksikliği 

 Kendisinden daha yetersiz yöneticiler 

 Başarı eksikliği 

Bu sebeplerle daha enerjili bir durumda iş görmesi gereken kişilere 

krizi aşmak, tükenmişlikten kurtulma amacıyla katkıda bulunmak ve 

etkin kariyer planlaması ile yol gösterilebilir. Bu evrede kadınlar diğer 

evrelerde karşı karşıya kaldığı problemler ve üzerine binen diğer yüklere 

bağlı olarak daha zorlu bir süreç yaşayabilir ve yaşamının geneli 

itibariyle önemli değişiklik kararları kadınlar bu evrede alabilirler. 

Kariyerin son evresi ise kariyerin sonu evresidir. Çözülme olarak 

adlandırılan bu evre önceki süreçte güçlü bir yapıya kavuşturulan 

kariyerin bitişinin yaklaşması söz konusudur. Kişiler bu evrede iş 

hayatının zirve noktasına yaklaşmakta ve sorumluluklarının en üst 

noktasında bulunmaktadırlar. Bu dönem, emekliliğe kadar sürer ve 

bireyler genel olarak himayeci bir yapıya bürünürler (Aldemir vd., 2001). 

Bu evre kariyer evrelerinin en uzun dönemlisi olarak görülmektedir. 

Genel itibariyle kariyer ortası evresinde karşı karşıya kalınan 

problemlerin çoğu bu evreye de taşınmaktadır. Bu evrede kişilerin kendi 

sağlıklarıyla daha yoğun şekilde ilgilendikleri süreçler yaşanır. Olgunluk 

aşamasına gelen kişilerde öğrenme yavaşlar ancak deneyimdeki üst 

düzey birikim kişileri yüksek sorumluluk almaya iter. Orta yaş krizi ile 

karşı karşıya kalınan sorunların atlatılması ve kişinin durgunluk ve 

gerileme sürecine girmesi bu evrede söz konusu olmaktadır. Bu evrenin 

sonuna doğru artık kişinin görevlerine ve işine karşı sorumlulukları ve 

ilgisi de azalmaya başlar ve artık gerileme dönemi başlar. Kadınların bu 

evreyi yaşamaları genellikle mümkün olamamaktadır. Bu evreye 

erişemeden pek çok kadının emekli olması veya işi bırakması söz 

konusudur. Erkek egemenliği ve kadına olan ayrımcı yaklaşıma bağlı 

olarak kadınların bu evrede görev yapmaları pek de mümkün 

olmamaktadır. 

Son evre olan azalma evresi emeklilik olarak da adlandırılır. Bu 

dönemde kişiler çalışmak veya çalışmamak arasındaki dengesizliğe 

uyum sağlamak üzere kendilerini hazırlarlar. Çözülme kavramı 

kullanıldığında emekli olma, spor ve hobilere eğilme, seyahat etme veya 

gönüllü olarak belirli aktiviteleri gerçekleştirme gibi sorumlu olmamayı 

içeren bazı görevlere konsantre olan ileri yaşlı kişiler akla gelmektedir. 

İşin bitmesi kişileri özellikle emekliliğin ilk döneminde önemli bir 

boşluk hissi içine sokmaktadır. Kuşkusuz emeklilik kavramı kişilerin 

işlerinin son bulması durumudur. Kimi çalışanlar emeklilik planları 

yapar ve emekliye ayrılı kimileri de örgüt içinde kalarak edindiği mesleki 
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deneyimleri örgütün yararına sunabilmek için danışmanlık yapmayı 

tercih edeler. Buna ek olarak kişiler yaşı veya deneyimi ne olursa olsun 

farklı ilgi alanlarına yönelmek veya farklı işler yapabilmek için işten 

ayrılma eğilimine girebilir. Şirketlerde ortaya çıkabilecek küçülmeler 

veya şirket evlilikleri gibi nedenlere bağlı olarak işten çıkarmalar da 

yaşanabilir. Bu aşamaya gelebilen kadınların kendilerine güvenleri de 

artık yerindedir ancak emeklilik yaşları geldiği için artık işletmeye bir 

katkı sunamazlar. Son dönemde ortaya çıkan teknolojik ve toplumsal 

gelişmelere bağlı olarak örgütlerde insan kaynaklarının önemi anlaşılmış 

ve buna yönelik olarak kariyer ve gelişim konuları önemle üzerinde 

durulan konular olmaya başlamıştır. Günümüzde çalışan kişiler 

kariyerinde elde ettikleri başarıyı hem iyi bir ücret alıp, statü ve itibar 

kazanarak, hem de kendilerini geliştirip, yeni bilgi ve beceriler elde edip 

eğitilerek görmek istemektedirler. Bununla birlikte yaptıkları işlerde de 

bağımsız kararlar verip, sorumluluk üstlenerek üst düzeydeki sosyal ve 

psikolojik ihtiyaçlarını tatmin etmeyi arzulamaktadırlar (Yalçın, 1999). 

Örgütlerin değişen şartlara bağlı olarak üyelerinden bekledikleri bilgi, 

beceri ve davranışlar da değişmektedir. Bu bağlamda çalışanlar işe 

başlamalarının hemen ardından eğitimlere tabi tutulmakta ve performans 

değerlendirmeleri yapılmaktadır. Buna bağlı olarak çalışanların orta ve 

uzun vadede karşı karşıya kalabilmeleri muhtemel değişikliklere göre 

eğitilmeleri gerekmektedir. Kariyer planlamasının da buna bağlı olarak 

yapılması gereklidir. Örgütlerin bunu yapmaları sırasında kişilerin 

ihtiyaçlarını göz ardı etmemesi ve onların kariyer planlamalarına 

yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, kariyer planlama; 

çalışanların, fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların farkına varmalarını, 

kariyer hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmada yön ve zaman 

tespiti yapmalarına imkân sağlayacak iş, eğitim ve diğer geliştirmeye 

yönelik faaliyetleri programlamaları aşaması olarak belirtilebilir (Uzun, 

2006). 

Kariyer planlaması, kişilerin örgütler içinde kendilerine bir yol 

seçmeleri ve bu yolda ilerleme için çaba göstermesi sürecinde; kariyer 

amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için kullanacağı araçları belirleme 

sürecidir (Bayraktaroğlu, 2003). Kariyer planlaması süreçlerinde kişisel 

kariyer hedefleri ile kurumsal imkânları eşgüdümlü hale getirilmesi 

gerekmektedir. Kariyer olanaklarının belirlenmesi, kurumsal imkânlarla 

ilgili belirli işlerin dizilimini ifade etmektedir.  Bu iki süreç iç içe 

durumdadır.  Kariyer planlaması elde edilmesi istenilen sonuçların 

başarılması noktasında amaçları belirlemeyi içermektedir. Kariyer 

yolları ise, bu amaçlara ulaşabilmek için gereken araçları anlatmaktadır. 

Örgütsel açıdan kariyer yönetimi, örgüt liderliğinde çalışan kişilerin 

kariyerini geliştirme ve iş doyumlarını artırmayı hedefleyen aktiviteler 

olarak tanımlanabilir. Örgütün yönetim basamaklarının kariyer 
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planlamalarına yönelik uygulamaların bir bileşeni durumunda bulunması 

ve kariyer planlaması uygulamalarına destek olması, kariyer 

planlamasında başarının sağlanması ve çalışanla örgütün 

bütünleşebilmesi için önemli bir etkendir. Çalışan ve örgütün 

bütünleşmesi sonucu birey çalışma doyumu ve mutluluğu sağlayarak, 

işinde iyi mal ve hizmet üretmeye başlar. Bu da örgütün, sertleşen 

rekabet ortamında kendine yer edinerek yükselebilmesine olanak 

sağlayabilecektir (Uzun, 2006). 

Çalışanların kariyerlerini eğitimlerle, deneyimlerle ve örgütsel 

yapıdaki gelişim olanakları ile geliştirmeye çalışmalarına kariyer 

geliştirme denilmektedir. Bireysel olarak kariyer planlama 5 basamaklı 

olarak değerlendirilebilmektedir. İlk basamak çalışanın ne tür konularda 

üstün olduğunun, ne tür konularda zayıflıklara sahip olduğunun 

belirlenmesi ve bunlar esas alınarak kişisel tercihlere göre kariyer 

hedefinin saptanmasıdır. Bunun ardından kişilerin çalıştıkları yerde elde 

edebilecekleri kariyer olanaklarının neler olduğunun araştırılması, eğer 

bulunduğu örgütün içinde yeterli kariyer gelişim imkânı yok ise, örgütün 

dışındaki olanakların araştırılması ve değerlendirilmesi aşaması 

gelmektedir. Dördüncü basamakta, önceden belirlenmiş kariyer yollarına 

ulaşabilmek için gereken hazırlıkların yapılması ve hedefe ulaş ne tür 

yollarla ulaşılabileceğinin belirlenmesi bulunmaktadır. Son olarak da 

hedefler belirlenerek geri bildirim (feed-back) yapılmaya başlanmalıdır 

(Anafarta, 2003). 

Toplumsallaşma süreci boyunca kadınlara dikte edilen ve giderek 

kendilerinin de içselleştirmeye başladıkları toplumsal cinsiyete yönelik 

roller kadınların tüm çalışma yaşamı boyunca önlerine çıkan bir engel 

durumuna gelmektedir. Bu bağlamda, kadın kendisini yöneticilik 

pozisyonun görmek için yetersiz hissetmekte ve buna yönelik bir girişim 

içine girememektedir. Nitekim yapılan araştırmalar kadınların toplumsal 

cinsiyet rollerine ait görevleri aksatma korkusuyla yöneticilik, yoğun 

zaman ve seyahat gerektiren işleri tercih etmedikleri 

görülmektedir(Ersöz,1997). 

Kadının kariyer yolunda ilerleyememelerinin ve üst düzeyde yetki ve 

sorumluluk sahibi olamamalarının en önemli nedenleri arasında; eğitim 

konusunda karşılaşılan fırsat eşitsizlikleri ve toplumsal değer yargıları da 

önemli yer tutmaktadır (Örücü vd., 2007). Kadınların kariyer 

yaşamlarına etki eden önemli etkenlerden biri de toplumsal cinsiyet 

rolleridir. Cinsiyet rolü, hangi mesleklerin veya pozisyonları kadınlar 

tarafından yapılabileceği, hangilerinin erkekler tarafından yapılabileceği 

konusunda yönlendirmelere neden olur. Nitekim toplumsallaşma 

süreçleri kadını, yönetimsel işlerden çok uzmanlaşmanın gerekli olduğu 

işlere (doktorluk, öğretmenlik, mühendislik gibi) yöneltmektedir. 
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Böylelikle cinsiyet rollerine dayanan önyargılar gittikçe pekişen bir 

duruma gelmektedir. Böylesine değer yargılarının bulunduğu bir çevrede 

yetişen kadınlar;  önlerinde rol model alabileceği örneklerin 

bulunmaması, ileri düzey kariyer yaşantısının aile yaşamı üstünde ortaya 

çıkarabileceği negatif etkilerin olması, bir miktar da toplumsallaşma 

aşamasında edindiği rollerle iş yaşamında karşı karşıya kaldıkları rol 

çatışmaları (anne veya eş rolü ve iş kadını rolleri arasında yaşanan 

ikilem) ile iş hayatına yön vermektedir (Crampton , Mishra, 1999). 

Eğitim süreçlerinde eşitliğin sağlanması ve kadın ve erkeklere eşit 

şekilde eğitimlerin verilmesi kadınların rol model alabilecekleri diğer 

kadınların sayısını artırmakla kalmayıp aynı zamanda kadınlarla ilgili 

oluşan toplumsal değer yargılarını da kırabilecektir. 

İş yaşamında kadın çalışanların sayıca artması ile beraber cinsiyete 

bağlı sorunların da önemli kariyer sorunları haline dönüştüğü 

görülmektedir. Özellikle örgütlerin üst yönetim pozisyonlarında görev 

yapan kadın yöneticilerinin sayıca az olması cam tavan sendromu ile 

açıklanmaktadır. Bu türden kariyer sorunlarının önde gelenleri, 

kadınların kariyer süreçlerinde uzun aralar vermek zorunda kalmaları, 

kadınlara karşı uygulanan ücretlerdeki adaletsizlikler ve kadınların aile 

içerisindeki sorumluluklarının fazla olmasıdır (Erdoğmuş, 2003). Bu 

sorunların meydana gelmesi ve aşılması noktasında örgütsel kültürün 

büyük bir etkisi bulunmaktadır. 

 II. Kadın Çalışanlarda Kariyer Yönetimi 

Fransızca kökenlerine bakıldığında carriere sözcüğünden türetilen 

kariyer kavramı, meslek, uzmanlaşma, diplomatik kariyer, mesleki 

olarak aşılması gereken zorluklar, yaşamda seçilen yön gibi işte ilerleme 

ve yaşam boyu yapılan işler dizini olarak da algılanmaktadır (Yılmaz vd., 

2000). Kariyer kavramıyla ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. Tüm 

tanımları kapsayan en geniş tanımı ile kariyer; insanların çalışma hayatı 

süresince yer aldığı kademeler ve statüleri ile ilgili davranış ve 

tutumlarını kapsayan bir süreçtir (Aytaç, 1997).Kariyer ve iş bazı 

durumlarda birbirleri yerine kullanılmaktadır fakat birbiri ile farklı iki 

kavramdır. Kariyer daha uzun dönemleri kapsayan ve birden fazla işi 

veya uzmanlık alanını kapsayan bir süreç olarak değerlendirilebilir. 

Tanımı gereğince kariyer kavramı içerisinde birçok işi bulundurabilen ve 

yalnızca çalışma yaşamını değil yaşamın tüm alanlarını kapsayabilen bir 

yapıya sahiptir. İş ise, bir örgütün amaçlarına ulaşması için 

gerçekleştirilen belirli özellikleri olan bir görevdir ve kazanç elde etmek 

için yapılır. Örgütte görev yapan kişilerin yerine getirmek zorunda 

oldukları görevlere iş denilmektedir (Arslan, 1997).Kariyer kavramı, 

insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için girişilen eylemlere 

verilen ortak bir açıklamadır. İnsanların çalışmaya başladıkları günden 
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başlayarak tüm süreç boyunca kimi ihtiyaçlarını giderebilmek, yaptığı 

işte ilerleyebilmek ve uzmanlaşabilmek, hiyerarşik olarak üst 

kademelere çıkmak istemektedir. Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlikle ilgili 

ihtiyaçlar, sosyal doyum elde etmek, toplumsal yapılar içerisinde saygı 

görme ihtiyacı ve kişilerin kendi kişisel isteklerini gerçekleştirmeye 

duyduğu ihtiyaç kariyer kavramının temelinde bulunmaktadır. İnsanlar 

öncelikli olarak fizyolojik ihtiyaçlarını giderebilmek için çaba 

gösterirler. Bu ihtiyaçların belirli miktarlarda karşılanmasının ardından 

sonraki ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçilir. İnsanlar 

kariyerlerinin tepe noktasına ulaştıklarında kişisel olarak doyum elde 

etmek isterler. Bu süreçte önemli olan konu ihtiyacın birinin 

giderilmeden diğerine geçilememesidir. Bu ihtiyaçların kademe kademe 

giderilmek istenmesi kariyeri oluşturmaktadır. 

Kariyer kavramının iki boyutu bulunmaktadır. Bunlar bireyler ve 

organizasyonlardır. Bireyler iş hayatı içinde konumlarını belirlemek, 

kişiliklerine yön verecek yapıları belirlemek isterler. Buna kendini 

gerçekleştirme denmektedir. Fizyolojik olarak ihtiyaçları giderilmiş olan 

bireylerin psikolojik olarak sağlıklı oldukları kabul edilir. 

Organizasyonlar ise varoluş amaçlarını ve hedeflerini göz ardı etmeden 

bireylerin amaçlarını ve hedeflerini kendi içinde uyumlaştıran bir yapıyı 

ifade etmektedir (Kaynak, 1996). Kariyer kavramına ait bu iki boyut 

birbiri ile ilişkili olarak ilerleme gösterir. Örgütsel yapıları verimli olması 

her kademedeki çalışanlarının performansları ile yakından ilişkilidir. 

Çünkü örgütsel hedeflere ulaşılması yalnızca bireylerin gösterecekleri 

çabalarla mümkündür. Bireyler de gelecekle ilgili beklentilerini 

şekillendirirken, içinde bulunacağı konumu veya yapacağı işleri örgütün 

yönlendirmesi olmadan belirleyemez. Bu durumda örgütlerin bireylere 

hedeflerini gerçekleştirmeleri noktasında onlara yardım eden ve bu 

sırada da kendi amaçlarını gerçekleştiren yapılar olarak tanımlamak 

mümkünüdür. Kişilerin iş yaşamları süresince etkileşim içinde oldukları 

bazı temel etkenler bulunmaktadır. Bunlar ihtiyaç, değerler, tutum ve 

yeteneklerin bir birleşimi niteliğindedir. Öte taraftan kariyerin 5 temel 

öğeden meydana geldiğini söylemek de mümkündür. Bunları şöyle 

sıralayabiliriz: 

 Beceri 

 Yaratıcılık 

 Güvenlik 

 Bağımsızlık 

 Teknik ve işlevsel beceri 

      Kariyer, çalışan kişilerin sahip oldukları hakları, yükümlülükleri, 
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güvenlikleri ve bütün hizmet şartlarını objektif kriterlerle ortaya konulan 

statülere göre çalışarak, yetişerek ve yönetsel hiyerarşide yükselerek 

görevlerini yürütmeleridir. Bu tanıma göre kariyer kavramının niteliksel 

özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür (Akgüner, 1992): 

 Çalışan belirli bir iş kolunda uzmanlaşmalıdır. 

 Çalışanların belirli konularda ilerlemesi ve başarılı olması 

esastır. 

 Birbirine bağlı hizmet ya da işler bütünü esas alınmalıdır. 

 Çalışan kişilerin durumları kriterlerle belirlenmelidir. 

 Sözleşmeler ve çok yanlı statüler uygulanmamalıdır. 

 Uzmanlaşmanın oluşabilmesi için eğitim süreçlerine önem 

verilmelidir. 

 Kıdem ve işte geçirilen süreye önem verilmelidir. 

 Yeterlilik ilkesi göz ardı edilmemelidir. 

 Yükselme ile paralel bir ücretlendirme sistemi uygulanmalıdır. 

Kariyer kavramının aşamaları ele alınacak olursa ilk aşamanın 

keşfetme aşaması olduğu görülmektedir. Bu aşamada insanlar hangi tür 

görev veya işlerin onlara uygun olduğunu anlamaya çabalarlar. 

Kendilerine ait ilgileri, becerileri, değerleri ve görev tercihlerini 

belirlerler. Çevresinden, çalışma arkadaşlarından ya da aile üyelerinden 

kariyer planlaması ile ilgili bilgi edinmeye çalışırlar. Akrabalarından, 

öğretmenlerinden ya da arkadaşlarından edindikleri bilgiler, medyada 

karşısına çıkanlar ve daha birçok etken kişilerin mesleki tercihlerinde 

daralmayı sağlar. Bunların yanında kişinin içinde büyüdüğü ailesinin 

istek ve eğilimleri, maddi durumları, ne tür mesleklere erişilebilir olduğu, 

ne tür eğitimler alınabileceği gibi etkenler de insanlar üzerinde önemli 

etkiler yaratmaktadır. Bu araştırma süreci yaklaşık olarak 15 - 16 

yaşlarında başlamakta ve 20 yaşına gelene kadar devam etmektedir. 

Ancak bu 20 yaşından sonra bu arayışın sonlanacağı anlamında 

gelmemektedir. Belirli bir işe başlamanın ardından bile arayış devam 

etmektedir. Genellikle örgütte yeni çalışmaya başlayan kişi daha eski 

olan diğerlerinin yönlendirmesi ve yardımı olmadan yeni görevler alma 

konusunda isteksiz olurlar. Bu aşama insanların beklenti ve ihtiyaçlarının 

ortaya çıktığı döneme denk gelmektedir. Başarılı bir keşif stratejisi 

ortaya konması durumunda gelecekle ilgili sağlıklı kararlar 

verilebilmektedir. Bu dönemde iş ile ilgili tutumlar ve toplumsal 

ilişkilerin sahip olduğu kalıplar düzenlenir ve insanların sahip olduğu 

değerler, ilgi alanları ve ihtiyaçları belirlenmiş olur. Schuler bu aşamanın 

doğumdan itibaren 25 yaşa kadar olan dönemi kapsadığını 
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söyler(Aytaçvd.,2001). 

Kariyer planlaması süreci kadınların genellikle hiç başlamadıkları bir 

süreçtir. Eşi baba ya da kardeş kadının çalışması konusunda isteksiz 

davranabilir. Kadın da bu durumda istediği mesleği seçemeyebilir, seçse 

bile çevresinden, özellikle ailesinden destek göremeyebilir. İkinci 

basamakta kariyerin başlaması söz konusudur. Bu aşama tek bir örgütte 

sürebileceği gibi farklı bir örgüte geçerek de başlayabilir. Kişilerin 

ilgileri, güvenliğe duydukları ihtiyaçtan dolayı başarılı olmaya, saygınlık 

kazanmaya ve özgürleşmeye doğru kaymaya başlar. Bu noktada 

sorumluluk alınan ve liderlik edilen işleri elde etme isteği baskın 

çıkmaktadır. Bu aşamada karşı karşıya kalınabilecek en önemli 

olaylardan biri gerçek şoku (reality schock) kavramıdır. Bu kavram 

kişilerin sahip oldukları beklenti ile yeni işi veya örgütü arasındaki 

örtüşmeme durumunu açıklamaktadır. İnsanlar genel olarak iş işlerini 

veya örgütlerini seçmeleri sırasında önemli ve büyük beklentiler içine 

girerler. Ancak karşılaştıkları ortam bu beklentiler ile uyumlu 

olmayabilir. Bu durum gerçek şoku olarak adlandırılmaktadır. Bir önemli 

konu da kendini kanıtlama konusudur. İnsanlar işe başlamalarından 

sonraki dönemde hatalar yaparak, hatalardan ders çıkararak ve 

sorumluluklar alarak kendini ispat edebilecektir. Bu aşama insanların 

kendilerini kanıtlaması ile son bulmaktadır. Kadınların bu ilk keşfetme 

aşamasını başarılı bir şekilde geçmesi için aşması gereken önemli 

engeller bulunmaktadır. Bu engellerin başında erkek çalışma arkadaşları 

ve erkek işletme yöneticileri gelmektedir. 

Üçüncü aşama kariyer ortası da denilen devamlılık aşamasıdır. 

Kariyer ortası çalışanın çıraklık aşamasından ustalık aşamasına, öğrenici 

olma aşamasından öğretici olma aşamasına geçmesi ile ortaya 

çıkmaktadır. Bu noktada güvenlik gereksiniminin önemi azalır ve 

başarılı olmak, saygınlık kazanmak, özgür olabilmek gibi 

gereksinimlerde artış ortaya çıkar. Kişilerin bu evrede daha yüksek 

sorumluluk alma isteği bulunmaktadır. Bu aşamada kişiler becerilerini 

geliştirme ve örgüte katkı yapmaya devam ederler. Bu evrede bulunan 

kişilerin mesleki deneyimleri ve bilgileri üst düzeydedir ve örgütsel 

yapının ne şekilde sürdürüldüğü ile ilgili derin bir bilgi ve öngörüye 

sahiptirler. Bu sebeple bu aşamada bulunan çalışanlardan, personel 

eğitimi, müşavirlik, örgütün hedef ve politikalarını değerlendirme, 

önemli sorunlarla karşı karşıya kalan birim veya kişilere görüş bildirme 

gibi konularda yardım alınmaktadır (Noe,1999). Kariyer ortası 

evresinde, geçmişte edinilen bilgi ve deneyimlerin pekiştirilmesi ve 

artırılması söz konusu olmaktadır. Buna ek olarak pek çok psikolojik ve 

mali gereksinimler giderilmiş olduğu için bu dönemde kişiler daha 

yüksek seviyede yaratıcı olurlar. Kariyer ortası aşaması, kendini 

gerçekleştirme ihtiyacının çok önemli olduğu bir dönemdir 
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(Özden,2001). Kadınların bu dönemde kendilerini gerçekleştirme 

konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Birlikte çalıştığı arkadaşlarının 

büyük oranda erkeklerden oluşması ve erkek egemen yapı kadınların 

önünde bu evrenin gerçekleşmesi noktasında engel olabilmektedir. 

Kişinin performans düzeyini artırmadan işini devam ettirdiği ve adına 

kariyer durgunluğu denilen dönem bir kişinin ölümü, boşanma, 

hastalıklar gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi kariyer 

ortasına gelinen ortalama yaşlarda ortaya çıkması muhtemel orta yaş 

krizi ile de oluşabilmektedir. Bu evrede kişi kendisini, yaşam tarzını, 

hedeflerini ve seçimlerini tekrar sorgular ve kararlarını alırken bunlara 

göre kendisini yönlendirir. Bununla birlikte zihinsel ve fiziksel anlamda 

da kişinin yavaşladığı ve durağanlaştığı bu süreçte kişilerde stres durumu 

ortaya çıkabilir. Bu da verimlilik ve performans üzerinde doğrudan 

etkiye neden olabilir. İnsan kaynakları birimleri tarafından oluşturulacak 

etkin eğitim programları ile bu tür kişilerin yeniden motive edilmeleri 

mümkündür. Bu süreçte kişilerin performans kaybı yaşamalarının nedeni 

olarak sayılabilecek 4 etken bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz; 

 Can sıkıntısı 

 Rekabet eksikliği 

 Kendisinden daha yetersiz yöneticiler 

 Başarı eksikliği 

Bu sebeplerle daha enerjili bir durumda iş görmesi gereken kişilere 

krizi aşmak, tükenmişlikten kurtulma amacıyla katkıda bulunmak ve 

etkin kariyer planlaması ile yol gösterilebilir. Bu evrede kadınlar diğer 

evrelerde karşı karşıya kaldığı problemler ve üzerine binen diğer yüklere 

bağlı olarak daha zorlu bir süreç yaşayabilir ve yaşamının geneli 

itibariyle önemli değişiklik kararları kadınlar bu evrede alabilirler. 

Kariyerin son evresi ise kariyerin sonu evresidir. Çözülme olarak 

adlandırılan bu evre önceki süreçte güçlü bir yapıya kavuşturulan 

kariyerin bitişinin yaklaşması söz konusudur. Kişiler bu evrede iş 

hayatının zirve noktasına yaklaşmakta ve sorumluluklarının en üst 

noktasında bulunmaktadırlar. Bu dönem, emekliliğe kadar sürer ve 

bireyler genel olarak himayeci bir yapıya bürünürler (Aldemir vd., 2001). 

Bu evre kariyer evrelerinin en uzun dönemlisi olarak görülmektedir. 

Genel itibariyle kariyer ortası evresinde karşı karşıya kalınan 

problemlerin çoğu bu evreye de taşınmaktadır. Bu evrede kişilerin kendi 

sağlıklarıyla daha yoğun şekilde ilgilendikleri süreçler yaşanır. Olgunluk 

aşamasına gelen kişilerde öğrenme yavaşlar ancak deneyimdeki üst 

düzey birikim kişileri yüksek sorumluluk almaya iter. Orta yaş krizi ile 

karşı karşıya kalınan sorunların atlatılması ve kişinin durgunluk ve 

gerileme sürecine girmesi bu evrede söz konusu olmaktadır. Bu evrenin 
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sonuna doğru artık kişinin görevlerine ve işine karşı sorumlulukları ve 

ilgisi de azalmaya başlar ve artık gerileme dönemi başlar. Kadınların bu 

evreyi yaşamaları genellikle mümkün olamamaktadır. Bu evreye 

erişemeden pek çok kadının emekli olması veya işi bırakması söz 

konusudur. Erkek egemenliği ve kadına olan ayrımcı yaklaşıma bağlı 

olarak kadınların bu evrede görev yapmaları pek de mümkün 

olmamaktadır.Son evre olan azalma evresi emeklilik olarak da 

adlandırılır. Bu dönemde kişiler çalışmak veya çalışmamak arasındaki 

dengesizliğe uyum sağlamak üzere kendilerini hazırlarlar. Çözülme 

kavramı kullanıldığında emekli olma, spor ve hobilere eğilme, seyahat 

etme veya gönüllü olarak belirli aktiviteleri gerçekleştirme gibi sorumlu 

olmamayı içeren bazı görevlere konsantre olan ileri yaşlı kişiler akla 

gelmektedir. İşin bitmesi kişileri özellikle emekliliğin ilk döneminde 

önemli bir boşluk hissi içine sokmaktadır. Kuşkusuz emeklilik kavramı 

kişilerin işlerinin son bulması durumudur. Kimi çalışanlar emeklilik 

planları yapar ve emekliye ayrılı kimileri de örgüt içinde kalarak edindiği 

mesleki deneyimleri örgütün yararına sunabilmek için danışmanlık 

yapmayı tercih edeler. Buna ek olarak kişiler yaşı veya deneyimi ne 

olursa olsun farklı ilgi alanlarına yönelmek veya farklı işler yapabilmek 

için işten ayrılma eğilimine girebilir. Şirketlerde ortaya çıkabilecek 

küçülmeler veya şirket evlilikleri gibi nedenlere bağlı olarak işten 

çıkarmalar da yaşanabilir. Bu aşamaya gelebilen kadınların kendilerine 

güvenleri de artık yerindedir ancak emeklilik yaşları geldiği için artık 

işletmeye bir katkı sunamazlar. 

Son dönemde ortaya çıkan teknolojik ve toplumsal gelişmelere bağlı 

olarak örgütlerde insan kaynaklarının önemi anlaşılmış ve buna yönelik 

olarak kariyer ve gelişim konuları önemle üzerinde durulan konular 

olmaya başlamıştır. Günümüzde çalışan kişiler kariyerinde elde ettikleri 

başarıyı hem iyi bir ücret alıp, statü ve itibar kazanarak, hem de 

kendilerini geliştirip, yeni bilgi ve beceriler elde edip eğitilerek görmek 

istemektedirler. Bununla birlikte yaptıkları işlerde de bağımsız kararlar 

verip, sorumluluk üstlenerek üst düzeydeki sosyal ve psikolojik 

ihtiyaçlarını tatmin etmeyi arzulamaktadırlar (Yalçın, 1999).Örgütlerin 

değişen şartlara bağlı olarak üyelerinden bekledikleri bilgi, beceri ve 

davranışlar da değişmektedir. Bu bağlamda çalışanlar işe başlamalarının 

hemen ardından eğitimlere tabi tutulmakta ve performans 

değerlendirmeleri yapılmaktadır. Buna bağlı olarak çalışanların orta ve 

uzun vadede karşı karşıya kalabilmeleri muhtemel değişikliklere göre 

eğitilmeleri gerekmektedir. Kariyer planlamasının da buna bağlı olarak 

yapılması gereklidir. Örgütlerin bunu yapmaları sırasında kişilerin 

ihtiyaçlarını göz ardı etmemesi ve onların kariyer planlamalarına 

yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, kariyer planlama; 

çalışanların, fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların farkına varmalarını, 
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kariyer hedeflerini belirlemelerini, bu hedeflere ulaşmada yön ve zaman 

tespiti yapmalarına imkân sağlayacak iş, eğitim ve diğer geliştirmeye 

yönelik faaliyetleri programlamaları aşaması olarak belirtilebilir (Uzun, 

2006).Kariyer planlaması, kişilerin örgütler içinde kendilerine bir yol 

seçmeleri ve bu yolda ilerleme için çaba göstermesi sürecinde; kariyer 

amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için kullanacağı araçları belirleme 

sürecidir (Bayraktaroğlu, 2003). Kariyer planlaması süreçlerinde kişisel 

kariyer hedefleri ile kurumsal imkânları eşgüdümlü hale getirilmesi 

gerekmektedir. Kariyer olanaklarının belirlenmesi, kurumsal imkânlarla 

ilgili belirli işlerin dizilimini ifade etmektedir. Bu iki süreç iç içe 

durumdadır. Kariyer planlaması elde edilmesi istenilen sonuçların 

başarılması noktasında amaçları belirlemeyi içermektedir. Kariyer 

yolları ise, bu amaçlara ulaşabilmek için gereken araçları anlatmaktadır 

(Erdoğmuş, 2003). 

Örgütsel açıdan kariyer yönetimi, örgüt liderliğinde çalışan kişilerin 

kariyerini geliştirme ve iş doyumlarını artırmayı hedefleyen aktiviteler 

olarak tanımlanabilir. Örgütün yönetim basamaklarının kariyer 

planlamalarına yönelik uygulamaların bir bileşeni durumunda bulunması 

ve kariyer planlaması uygulamalarına destek olması, kariyer 

planlamasında başarının sağlanması ve çalışanla örgütün 

bütünleşebilmesi için önemli bir etkendir. Çalışan ve örgütün 

bütünleşmesi sonucu birey çalışma doyumu ve mutluluğu sağlayarak, 

işinde iyi mal ve hizmet üretmeye başlar. Bu da örgütün, sertleşen 

rekabet ortamında kendine yer edinerek yükselebilmesine olanak 

sağlayabilecektir (Uzun, 2006). 

III. Bireysel Kariyer Planlama 

Çalışanların kariyerlerini eğitimlerle, deneyimlerle ve örgütsel 

yapıdaki gelişim olanakları ile geliştirmeye çalışmalarına kariyer 

geliştirme denilmektedir. Bireysel olarak kariyer planlama 5 basamaklı 

olarak değerlendirilebilmektedir. İlk basamak çalışanın ne tür konularda 

üstün olduğunun, ne tür konularda zayıflıklara sahip olduğunun 

belirlenmesi ve bunlar esas alınarak kişisel tercihlere göre kariyer 

hedefinin saptanmasıdır (Crampton & Mishra, 1999).  Bunun ardından 

kişilerin çalıştıkları yerde elde edebilecekleri kariyer olanaklarının neler 

olduğunun araştırılması, eğer bulunduğu örgütün içinde yeterli kariyer 

gelişim imkânı yok ise, örgütün dışındaki olanakların araştırılması ve 

değerlendirilmesi aşaması gelmektedir. Dördüncü basamakta, önceden 

belirlenmiş kariyer yollarına ulaşabilmek için gereken hazırlıkların 

yapılması ve hedefe ulaş ne tür yollarla ulaşılabileceğinin belirlenmesi 

bulunmaktadır. Son olarak da hedefler belirlenerek geri bildirim (feed-

back) yapılmaya başlanmalıdır (Anafarta, 2003).Toplumsallaşma süreci 

boyunca kadınlara dikte edilen ve giderek kendilerinin de içselleştirmeye 
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başladıkları toplumsal cinsiyete yönelik roller kadınların tüm çalışma 

yaşamı boyunca önlerine çıkan bir engel durumuna gelmektedir. Bu 

bağlamda, kadın kendisini yöneticilik pozisyonun görmek için yetersiz 

hissetmekte ve buna yönelik bir girişim içine girememektedir. Nitekim 

yapılan araştırmalar kadınların toplumsal cinsiyet rollerine ait görevleri 

aksatma korkusuyla yöneticilik, yoğun zaman ve seyahat gerektiren işleri 

tercih etmedikleri görülmektedir (Ersöz, 1997). 

Sonuç 

Kadının kariyer yolunda ilerleyememelerinin ve üst düzeyde yetki ve 

sorumluluk sahibi olamamalarının en önemli nedenleri arasında; eğitim 

konusunda karşılaşılan fırsat eşitsizlikleri ve toplumsal değer yargıları da 

önemli yer tutmaktadır. Kadınların kariyer yaşamlarına etki eden önemli 

etkenlerden biri de toplumsal cinsiyet rolleridir. Cinsiyet rolü, hangi 

mesleklerin veya pozisyonları kadınlar tarafından yapılabileceği, 

hangilerinin erkekler tarafından yapılabileceği konusunda 

yönlendirmelere neden olur. Nitekim toplumsallaşma süreçleri kadını, 

yönetimsel işlerden çok uzmanlaşmanın gerekli olduğu işlere (doktorluk, 

öğretmenlik, mühendislik gibi) yöneltmektedir. Böylelikle cinsiyet 

rollerine dayanan önyargılar gittikçe pekişen bir duruma gelmektedir. 

Böylesine değer yargılarının bulunduğu bir çevrede yetişen kadınlar; 

önlerinde rol model alabileceği örneklerin bulunmaması, ileri düzey 

kariyer yaşantısının aile yaşamı üstünde ortaya çıkarabileceği negatif 

etkilerin olması, bir miktar da toplumsallaşma aşamasında edindiği 

rollerle iş yaşamında karşı karşıya kaldıkları rol çatışmaları (anne veya 

eş rolü ve iş kadını rolleri arasında yaşanan ikilem) ile iş hayatına yön 

vermektedir Eğitim süreçlerinde eşitliğin sağlanması ve kadın ve 

erkeklere eşit şekilde eğitimlerin verilmesi kadınların rol model 

alabilecekleri diğer kadınların sayısını artırmakla kalmayıp aynı 

zamanda kadınlarla ilgili oluşan toplumsal değer yargılarını da 

kırabilecektir. İş yaşamında kadın çalışanların sayıca artması ile beraber 

cinsiyete bağlı sorunların da önemli kariyer sorunları haline dönüştüğü 

görülmektedir. Özellikle örgütlerin üst yönetim pozisyonlarında görev 

yapan kadın yöneticilerinin sayıca az olması cam tavan sendromu ile 

açıklanmaktadır. Bu türden kariyer sorunlarının önde gelenleri, 

kadınların kariyer süreçlerinde uzun aralar vermek zorunda kalmaları, 

kadınlara karşı uygulanan ücretlerdeki adaletsizlikler ve kadınların aile 

içerisindeki sorumluluklarının fazla olmasıdır Bu sorunların meydana 

gelmesi ve aşılması noktasında örgütsel kültürün büyük bir etkisi 

bulunmaktadır. 
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BİR SANATÇININ ARDINDAN: “GÜNÜMÜZÜN TANINMAYI 

HAK EDEN BİR SANATÇISI (İDİ)”:  SÖYLEŞİLER VE 

RÖPORTAJLARIYLA CENGİZ ÇEKİL 

Derya Uzun Aydın 

 

Bu çalışma, tanınmayı hak etmiş ancak 

çoğunluğun ismini dahi duymadığı ve 

günümüze yakın zamanlarda ölen bir sanatçıya 

“Cengiz Çekil’e atfedilmiştir. 

 

 

Niğde Bor doğumlu bir heykel sanatçısı. Çocukluğunun büyük kısmını 

burada geçiren, çağımızın modern bir sanatçısı idi Cengiz Çekil.  Onun en 

büyük idolü, örnek aldığı insan babasıydı, bunu her zaman ifade ederdi ve 

hayatının çoğu babasının atölyesinde “örnek aldığı adam ile”  geçmişti.  

Kendine ait özgün çalışmalarıyla önemli bir yere sahipti. 45 yıllık bir 

sanat yaşamı olmuştu.  Geçmişten günümüze bizlere bir çok miras eser 

bıraktı. İstanbul Art News Dergisi, zamanında onunla bir röportaj yapmıştı.  

Vasıf Kortun’un küratörlüğünü yaptığı Rampa Galeri’de, Mayıs 2010’da 

açılan sergiyle bir çoğu tanıdı O’nu. Sergide 17 çalışmasına yer ayrılan ve 

Özlem Altunok ile bir röportaj gerçekleştiren sanatçı, hayat hikayesi ve 

eserleriyle adından söz ettirmişti  (Altunok, 2014) 

Vasıf Kortun, Cengiz Çekil için yazdığı yazıda şöyle diyordu:  “Çekil 

ile yakınlaşmam 2001 yılında oldu. Okulda, atölyesindeydik. 

Öğrencilerinin yardımıyla işlerini birbiri ardında çıkarıyor, açıyor, elinde 

işlerinin parçalarını tutuyor, onları sanki kutsal nesnelermiş gibi hürmetle 

evirip çeviriyor, dokunuyordu. Bu ziyaret benim için, kişinin tarih 

hakkında bildiği her şeyin tekrarlana tekrarlana artık bıkkınlık veren 

kurgusallaşmasının aniden sonlandığı anlardan biriydi.   Bir uluslararası 

hikaye daha yazılmalı ve tarihe bir ihtilaf koridoru daha açılmalıydı” 

(Kortun, 2016).  

                                                             
 Dr. Öğr.Üyesi, Batman Üniversitesi, Fen-Edb.Fak.Sanat Tarihi Bölümü 

  e-mail:derya.uzunaydin@batman.edu.tr 
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 Kendisinin 68’lerden bir “romantik” olduğunu savunuyordu; 

“Tercihler vardı, sonra merak, arayışlar, sorumluluklar, romantizm ve 

inanç, geçmiş ve gelecek. “Romantikler için ‘burada ve şimdi’ yoktur. 

Çünkü içinde bulundukları zaman ve mekanla ilgili mutsuzluk duyarlar” 

diyordu. 

Cengiz Çekil, ancak birkaç denemeden sonra girdiği Gazi Eğitim’de 

yatılı okudu.  Okulun özellikle yabancı hocaya sahip olması ve sanatçı-

öğretmen yetiştirmeye kendini adaması avantajlı bir durumdu. Resimden 

heykele, grafikten baskı resme mültimedya eğitim oldukça başarılıydı. Bir 

çok malzemeyle yeni teknikler ve icatlar oluşturabilirdi sanatçı adayları. 

Ancak yine de bir öğretmen okuluydu ve çoğunluk bunu tercih edip, yok 

olup gitmişlerdi sanat dünyasından. Sanatçı da ilk öğretmenliğini Van’da 

yapmıştı. Çekil’in bu arada, 70’lerde burslu olarak  Paris’e gittiği de 

bilinmekteydi.  Orada onu en çek etkileyen sanatçı da Sarkis olmuştu. 

Sarkis ona iki öğüt vermişti; biri sanatçı Beuys’nun yanına gitmesi idi. 

Beuys ona, o dönemlerde Türkiye’de bir sergi açmanın zorluklarından 

bahsetmişti. Haklıydı nitekim ancak 90’lardan sonra bu yolda gelişmeler 

olmuştu. Ama sanatçı kendini geliştirmiş ve 68 Romantikleri arasında 

olduğunu söyleyip durmuştu. Gelenekselciliği devam ettirmek 

istemekteydi. Çekil, ayrıca sanatçı Beuys hayranıydı.  Hatta onun ölümü 

kendisini çok etkilemişti. Bir de onun adına bir sergi açtı. Alman Kültür 

Merkezi’nin salonunda “Bir Başka Sanat” ismini taşımaktaydı bu sergi. 

Alman ve Fransız sanatçıyla beraber yaptıkları diğer sergi bir şantiye 

açıldı. Adı “Sınırların Ötesi” idi. “Kişisel sergiler de oldu tabii ama yine 

de her zaman duymazdan, görmezden gelinen biri oldum.” diye ara ara dert 

yanıyordu  (Altunok, 2014) 

Çekil’in üslubunda,  tüketime ve atık malzemeye karşı; az malzeme ve 

israf oluşturmadan oluşturma söz konusuydu. Buldukları her şeyle 

heykeller yapıyordu. Ağırlık enstalasyon “yerleştirme” çalışmaktaydı  

(Kortun, 2016). 

 Avangart olmak, belli bir dönem biraz zorluydu, bir de yanına 

solculuğu eklersek durum daha da zor bir hale dönüşürdü. Ama yine de 

heyecanlı ve yenilik peşinde koşmaya karar veren sanatçı o dönemlerde, 

“korkuluk” isimli eserini oluşturdu. Haç şeklindeki bir tahtanın üzerine 

çıkarak kendi paltosunu ona giydiriverdi. Üzerini de alçıladı ve bir şapka 

taktı. O anki halini şöyle ifade etmişti Çekil: “Kendime rağmen dönüşü 

olmayan bir yolculuğa çıkmış gibi hissettim” … Sanatçı bir taraftan da ders 

vermeye devam ediyordu. Sanatçı İzmir’de ilk güzel sanatlar fakültesine 

(Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi) adım atığında heyecanlıydı. 

İstanbul hayalleri onu biraz korkutsa da, bu kentte yaşadıkları ve 

yaşattıklarından hiç pişmanlık duymadı ve uzun süre eğitimcilik yaptı. 

Heykel dersleri vermekteydi. Yeni tekniklerin o dönem çok faydasını 
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görmüştü. ’73 ve ‘74’te Salon de Mai”de bir sergiye katıldı. 75’te de ilk 

kişisel sergisini açmıştı. Türkiyeli sanatçılarla açtığı bir diğer sergideki 

eserleri şunlardan oluşmuştu:  “Saplantı”, Direnç: Ölü Bir Somyanın 

Anısına”, “Birikim”, “Yer Demir Gök Bakır” , “Enerji Plakaları”, 

“Dirençli Alanlar”… “Direnç: Ölü Bir Somyanın Anısına” “İşimde 

‘direnç’, yani ‘rezistans’ı kullanmamın sebebi de Fransızların Nazilere 

karşı verdiği müthiş direniş hareketinden gelir”, demiştir bir keresinde 

Çekil. Direniş, onun sevdiği, onu tanımlayan bir kavramdı. Bir çeşit 

kavramsal sanat….Kavramsal sanatta sağlam bir dil ve iletişim kurmak 

oldukça önemliydi    (Altunok, 2014 ; Sönmez, 2008: 8). 

 

 

Cengiz Çekil, "A Private Exhibition of a Group of Works": "Resistance: 

In Memory of a Dead Bedspring" (1974), "Resistance Fields" (1975). 

SALT Research, Cengiz Çekil Archive (Ünsal,2018). 

 

Sanatçı, İzmir yıllarında “Ters Görüntü”yü ortaya çıkarmıştı. Bu, hem 

bir video sanatı hem de canlı bir çalışmaydı. Ters Görüntü (1980) ilk 

bakışta mütevazı bir iş. Sergi mekanına yapılan ince bir müdahale de 

denebilir. Bu çalışma,  1980 darbesiyle de alakalı bir çalışmadır. Siyasal 

çekincelerin yaratısı. Ve dış dünya ile araya koyulan mesafe… Çekil, Ters 

Görüntü’yü gerçekleştirmek adına camera obscura’ı vitrine bakacak 

şekilde yerleştirmiştir. Sokakla birebir ilişki...Ayrıca sokak 

sesleri….(Ersoy, 1980 ; Altunok, 2014). 
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Cengiz Çekil, Reverse Image, Izmir, 1980. SALT Research, Cengiz 

Çekil Archive. (Ersoy, 1980). 

 

Çekil İzmir’i çok sevmişti. Hasta olmasına rağmen sergi sergi 

dolaşıyordu. Vasıf Kortun bu sıra onu ziyaret etmiş ve yeni çalışmasına 

tanık olmuştu. Bu aile içi şiddet ile alakalı renkli kumaşların dantel ile 

çevrelendiği yaklaşık 145 tuval çerçeve sırtlarına, ortada kadın üreme 

organını andıran büzülmüş temizlik bezlerinin yerleştiği bir enstalasyon 

çalışmasıydı.  Sanatçı, narin ve hasta bedenini sergiden sergiye taşıdı; 

sigarayı bile bıraktı (Kortun, 2016).  

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-OwbHA7u13xI/Uklw8PenWlI/AAAAAAAAAuw/8k3Gb3jCZAE/s1600/%C3%A7ekiltemizlikbeziyle.jpg
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Cengiz Çekil,  Temizlik Beziyle isimli işinden (Serin, 2013). 

 

İlk çalışmalarında kendini naif bulan sanatçı, getirileri olmayacağına 

inansa da bunları gençlere göstermek ve tanıtmak istemekteydi. O sıralar 

kendisi için kafasını Marcel Duchamp’a taktığını söyleyen Çekil, onunla 

ilgili her şeyi araştırmaktaydı. Ama onun işleri henüz Türkiye için erken, 

diye düşünüyordu. Artık, kafasında binlerce soru vardı “sanat neydi, nasıl 

farklı olabilirdi”…. “Saplantı”, “Durum”, “Birikim” de o sıra ortaya 

çıkmıştı. Birikim”in bir adı da “Akümülasyon”du.  Akü ve yaratılan enerji 

belki de kendi iç dünyasının bir aktarımıydı. (Altunok,  2015). Sanatçının 

malzeme ve  materyalleri;  zamanın estetiği  ile bütünleşmekteydi  (….., 

2010). 

Onun yine en büyük özelliklerinden birini şu cümlelerinden anlıyoruz:  

“Piyasayı düşünerek iş yaptığınız zaman başka bir moda geçersiniz. Çünkü 

satın alınabilirliğin de birtakım kriterleri vardır. Bir işin satın alınırlığını 

düşünerek yaptığınız zaman özgürlüğünüzü de sınırlarsınız. Onun için 

mümkün olduğu kadar piyasa çerçevesinde satın alınıp alınmayacağını 

düşünmedim yaptığım işlerin.”  (Altunok,  2015). 

Nitekim Necmi Sönmez’e göre O, “Olağanüstü yatırımlara 

başvurmadan kendilerini ifade edemeyen pek çok sanatçının aksine, hemen 

hemen hiçbir maddi destek olmaksızın, çarpıcı ve tutarlı bir dil 

geliştiriyor.”demişti(Sönmez,2008:34). 

Kendisini yine en iyi kendi sözleriyle ifade etmişti: “Kenarda değil de 

ortamda değildim. İstanbul’da olmadığınız zaman gözlerden uzak 

oluyorsunuz. Ben halimden hiç şikayet etmedim, yaptıklarımı güzel 

sanatlar öğrencileri görüyordu, onlara faydalı oluyordum. Bu yetti bana”. 

“Beni görmüyorlar. Sanat yazısı yazanların ilgilendiği sanatçılardan 

değilim galiba… “.  

Sanatçının ayrıca, İstanbul Eğitim Enstitüsünde de geçen bir eğitim 

süreci vardı. 70’lerin çalkantılı Türkiye zamanında. Ancak sanatçı bu 

durumdan zararla değil kar ile çıkmış, bundan yararlanmasını bilmişti. Her 

şeyden önce yaratıcılığı artmıştı. “Ele Geçirilmiş Mektuplar”, “Bildiriler”, 

“Yazısız”, “Yaşanmış Bir Yılın Takvimi”, “Günce”, “Bir Ayin İçin Levha” 

bu süreçlerde ortaya çıkan eserlerdi (Altunok,  2015). 

Cengiz Çekil’in, 'Bildiriler I-IV', 'Yer Demir Gök Bakır' ve 

'Paramparça' gibi yerleştirme çalışmaları, “Rampa” isimli sergide de yer 

almıştır. (….., 2010). 
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Cengiz Çekil, Bildiriler Serisi (Kortun, 2016). 

 

 

 
 

Cengiz Çekil, Yer Demir Gök Bakır, 1975 (…., 2015). 
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Cengiz Çekil, Paramparça,  (….., 2015). 

 

Sanatçının en etkili eserlerinden olan ve her gün sayfalarına “Bugün de 

Yaşıyorum” mührüyle yazılar yazdığı ve tarihlediği “Günce” isimli eseri 

olmalı. Nitekim bu çalışma, New York’un ünlü modern sanat müzesi 

MoMA’da daimi hale gelmiş koleksiyon olmuştu  (Kortun, 2016). 

 

 

Cengiz Çekil, Günce,  (1976), MoMA (……, 2015). 

   

Sanatçı elbet olumsuz olaylar da yaşamıyor değildi. Çoğu çalışmasıyla 

(“Ele Geçirilmiş Mektuplar” gibi) ret edildiği dönemler de olmuştu. 

Sanatçı, dönemin siyasal getirilerden faydalanmış, mektupları bir karbon 

kağıda ters olarak yerleştirmişti. İronik, geçici ve fani olmasıyla dikkat 

çeken çalışması “Fani Olan” ile deneysel bir çalışma yaptı. “Mezar taşları 
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“ da, onun oldukça ilgisini çekiyordu. Ölümsüzlük bir yok oluş değildi. 

Çünkü duygular da , enerji de hiçbir zaman ölmezdi (Altunok, 2015). 

 

 

 

Cengiz Çekil, 12 Grave Stones, SALT Research, Cengiz Çekil 

Archive (Ceritoğlu, 2018). 

 

Türkiye’deki siyasal hayat, onu yıldırmadı aslında. Sürekli çalıştı, 

sürekli eserler ortaya koydu. “Maşallah ve “Evet” serileri gibi… 

Tabii bunların ironi içermesi oldukça normaldi. Resimde 

yabancılaşmayı “Evet” ile ortaya seriyordu. Sanatçı, Osmanlı-Türk hat 

yazı sanatlarına olan ilgisini de ortaya sermekteydi (Altunok, 2015). 

 

 
 

Cengiz Çekil, Maşallah, 1982     (…., 2015). 
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Sanatçının çalışmalarında çeşitli yazılara, sayılara şişe veya gazete 

küpürlerine rastlanabilmektedir. Bu nesneleri, sağlam bir dil kurabilmek 

amacıyla tekrarladığı olur. Özgün ve bireysel bir tavır. Farklı nesneler, 

farklı kompozisyonlar, arayışlar ve beklentiler…“Şeyler” çalışması, Coca 

Cola kutularının veya şişelerin dönüşümünü anlatmaktaydı. Aslında bu 

dönüşüm ve değişimler, bir yandan yabancılaşmaydı, şeyleşme 

idi…(Altunok, 2015).    

 

 

Cengiz Çekil, Cola kutuları  ve Şeyler, Rampa Galeri  (…., 2010). 

 

Sanatçı yine Rampa’da “Mumlamalar” isimli bir dizi seri yapmıştı 

sergilenmek üzere. 

 

 

 

Cengiz Çekil, Mumlamalar / Waxıngs, 1999,Rampada  (…., 2010) 

 

Sanatçının en önemli çalışmaları arasında yer alan ve Yapı Kredi Kâzım 

Taşkent Sanat Galerisi’nde uluslar arası güncel sanatçıların “İstiklal 

Serüveni”  isimli  sergisinde  yer alan “Saat Kaç-What Time is it?” oldukça 

https://www.artsy.net/artwork/cengiz-cekil-mumlamalar-slash-waxings-1
https://www.artsy.net/artwork/cengiz-cekil-mumlamalar-slash-waxings
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ayrıcalıklı ve dikkat çeken bir yere sahiptir.  Bu çalışmada Çekil, “zaman” 

metaforu hakkında izleyenlere sormaktadır: Saat Kaç? diyerekten.. .    

(Ceritoğlu, 2008-9). 

   

 

 

 

Cengiz Çekil , Saat Kaç? / “What time is it?” (Ceritoğlu, 2008-9). 

 

 

 

 

Cengiz Çekil , Saat Kaç? / “What time is it?” (Ceritoğlu, 2008-9). 
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“Zaman 

önemli. 

Bir zaman, 1973 

örneğin. 

“Şimdi, o 

sıralarda 

benim 

sanat 

konusundaki 

düşüncelerim 

şöyleydi; 

sanatın 

müzelerdeki 

haline, 

müzelere, 

galerilere 

ve sanatın alınıp 

satılmasına 

tepki 

duyuyordum.” 

(…., 2018). 

 

Türkiye çağdaş sanat tarihinde üretimlerinin özgünlüğüyle ayrıcalıklı 

bir yere sahip olan sanatçı Cengiz Çekil,  ne yazık ki 70 yaşında hayata 

veda etti. (…., 2015). Ayşegül Sönmez, sanatçının vefatından oldukça 

etkilenerek şunları ifade etmiştir:  

“Cengiz Çekil aniden gitti. Saatleri bir ileri bir geri almakla meşgul tam 

da onu ve Saat Kaç’larını hatırlamışken bu gidiş çok ani oldu. Hazırlıksız 

yakalandık. Onu, onun sözleri, ağırbaşlı, alçakgönüllülüğüyle hatırlayarak 

uğurluyoruz” (Sönmez, A. 2015). 

Sonuç 

Bu söyleceklerim yanlış anlaşılmasın. Elbet bir sanatçı tanınmayı, 

piyasa yapmayı, sürekli sergi açmayı ve eserlerini satmayı ister. Belki O 

da istemişti. Ancak günümüzde hala çoğu kişi belki de ismini dahi 

duymadı. Evet sergiler açtı. Üstüne üstlük retler yedi. Siyasal sıkıntılar 

çekti. Ama yılmadı. Çalışmalarını yapmayı sürdürdü. Çünkü yapmayı 

seviyordu, üretmeyi. Gençleri seviyordu, yetiştirmeyi. 
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Bugün çoğu öğrencisi onun peşinden gidiyor, kimi ya akademisyen 

oluyor, ya da piyasa yapıyor. Ne olursa olsun hocalarını, öğretilerini 

unutmuyorlar. Onlar unutmadı. Ama birileri unuttu. Ya da ünlü olmasına 

salık vermedi. Ama sanırım kendi de bunu çok önemsemedi.  Çok 

savaşmadı. Çünkü O, sadece bir sanatçıydı. Ve işini seviyor, işini 

yapıyordu. Tüm ret edilişler, kabul edilmeyiş günleri ya da yok sayılmak 

umurunda olmadı. 

Ama bizim umurumuzda olmalı. Cengiz Çekil gibi çok değerli 

sanatçıları, yetenekleri unutmamalı, unutturmalıyız. En azından biz sanat 

tarihçilerine de bu görev düşüyor kanaatindeyim. Ve bu yazıyı Çekil ve 

Çekil gibilere atfediyorum. En azından bu kadarını yapabiliyorum. Çünkü 

bu “Cengiz Çekil” e bir vefa borcudur. 
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HAKKÂRİ KİLİMLERİNDE BULUNAN YAŞAM İLE İLGİLİ 

MOTİFLER 

Hacer Arslan Kalay 

Giriş 

Türk el sanatlarında önemli bir yeri bulunan kilim dokumalar, Anadolu 

halkı tarafından yüzyıllardır icra edilemeye devam eden önemli kültürel 

varlıklardan biridir. Başlangıcından günümüze kadar olan süreçte 

dokumacılıktaki temel işlem hiç değişmemiş, zaman içinde renkler ve 

motifler zenginleşmiş ve zamanla dokuma sanatı farklı kültürlerin 

simgesine dönüşmüştür. Türk gelenek ve kültürünün önemli varlıklarından 

biri olan kilim dokumalar gelecek kuşaklara da çoğu sanat konusunda 

ilham kaynağı olmuştur. Dokumalarda karşılaştığımız motiflerin sembolik 

anlamları geçmiş dönemlerin sanat anlayışını ortaya koymakla beraber 

günümüz sanatçılarına da yol göstermektedir. Bu nedenle Türk dokuma 

sanatı birçok sanat dalını zengin motif, renk, teknik, kompozisyon ve 

estetik açıdan etkilemeyi başarmıştır.  

Kilim gibi kirkitli dokumalar Türk Dokuma Sanatının önemli 

kollarındandır. Özellikle Orta Asya ve çevresi ile Anadolu, dokuma 

örnekleriyle doludur. Bu kadar yaygın olan dokuma sanatı günümüzde ne 

yazık ki önemini yitirmiştir. Teknolojinin gelişmesinin yanı sıra bu konuda 

yapılan çalışmaların yetersizliği ve dar alanda yapılıyor olması bu sanatın 

önemini yitirmesinin öncelikli sebeplerindendir. 

“Kilim” kelimesi Türkçe bir kelime olarak 13. yüzyıldan beri 

kullanılmaktadır (Onuk & Akpınarlı, 2011:85). Kilim en genel hali ile “dik 

ve yatay ipliklerin birbiri arasından geçirilerek meydana getirilen atkı 

yüzlü dokumalar”(Acar, 1982; Deniz, 1998; Karahan, 2007) şeklinde 

tanımlanmaktadır. Kilim, yün veya kıl ipliğinden, dikey veya yatay yer 

tezgâhlarında dokunmaktadır. Kilim, dokuyucusu tarafından dokunurken, 

dokuyanın hayalindeki desen ya da herhangi bir örnek olmadan başka bir 

kilime bakılarak dokunmaktadır. Kilimin Anadolu’da özel bir yeri ve 

kullanımı vardır. Anadolu kadını kilimi dokurken, doğadan ilham alarak 

birçok renk ve desenle iç dünyasını dokumasına yansıtmaktadır(Ergüder, 

2009: 24). 

Anadolu’nun hemen hemen her yerinde dokunan kilimlerde göze 

çarpan en önemli özellik kuşkusuz dokunduğu yöreye has malzeme 

kullanımıdır. Dokunduğu yörenin sahip olduğu bitki ve hayvan varlığı 

kilim dokumayı şekillendiren önemli unsurlardır. Zira Anadolu bu 
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anlamda zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bu zenginlik kilim dokumalarda 

kullanılan malzemelerin çeşitlenmesini sağlamıştır.  

Çeşitli estetik kaygıların oluşmasıyla başlayan kilimlerdeki motif 

kullanımı Anadolu kilimciliğinde farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. 

Kilim dokumalarda yer alan motifler, birbirleriyle bir bütün oluşturarak, 

birer yazılı metin gibi ortaya çeşitli hikâyeler koymaktadırlar (Opie, 

1992:64) . Bu nedenle dokumaların yalnızca tanımlanması için değil aynı 

zamanda dokuyan grupların kültür, yaşam biçimi ve tarihlerine bakış açısı 

sağlaması açısından motiflerin temelinin anlaşılması önem arz etmektedir 

(Allane, 1995: 97) . Dokumalarda yer alan motifler her ne kadar sosyal, 

dini, kültürel kökenlere göre değişiklik arz etse de, birbirinden uzak 

ülkelerde (Fas, Afganistan, Balkanlar ve İran gibi) ortak motifler 

görülebilmektedir. Bu yüzden, dokumalardaki motif ve kompozisyonların 

nasıl, ne zaman ve nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. 

Dokumalarda yer alan motifler, dokuma grubunu ya da dokumanın 

üretildiği bölgeyi ortaya çıkarma açısından oldukça önemlidir. Zira 

dokumaların yapıldığı yerlerdeki farklı yörelere ait dokumalar motif ve 

kompozisyon açısından birbirlerine benzemelerinden dolayı kullanılan 

motiflerin tanımlanması zor olmaktadır (Allane,1995) 

Anadolu’ya ait dokumalar; dokunmalarındaki zarafet, sağlamlıkları ve 

boyalarının kısa ömürlü olmaması gibi özelliklerinin yanı sıra, motif 

zenginlikleri ve kompozisyonlarıyla da beğenilmektedir. Anadolu 

dokumalarının en iyi örneklerini ortaya koyan Yörük, Türkmen ve 

Avşarlara ait halı ve kilimlerde, plan ve motifler gelenek halinde devam 

edilmektedir. Dokuyucuların bu gelenekçilik içinde yenilik aradıkları da 

yer yer görülmektedir. Bu yenilik arayışı içinde dokumanın yapıldığı yöre 

aşiretinin özel işaretleri ile uğurlu ya da uğursuz sayılan motiflerin uygun 

yerlerdeki kullanımına özellikle dikkat edilmektedir. Türkmen, Yörük ve 

Avşar kilimlerinde motifler adeta dile getirilmektedir. Kullanılan insan, 

bitki, hayvan ve geometrik motiflerle dokumalara manevi bir değer 

verilmektedir (Durul, 1956:92). 

Hem görsel hem de manevi açıdan kilimlerde önemli bir yeri bulunan 

motifler Anadolu’nun her yöresinde ayrı güzellikte dokunarak günümüze 

ulaşmıştır. Anadolu’nun kilim dokuma ve uygulanan motifler konusunda 

dikkat çekici bölgelerinden biri de kuşkusuz Hakkâri yöresidir. Hakkâri 

kilimlerinde kullanılan motifleri doğum ve çoğalma ile ilgili motifler, 

yaşamı simgeleyen motifler ve ölümü simgeleyen motifler olarak üç grupta 

incelemek mümkündür. Yaşamı simgeleyen motifleri konu edinen bu 

bölümde Hakkâri kilimlerinde işlenen yaşam ile ilgili motifler ele 

alınacaktır. 
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1. Hakkâri’de Kilimcilik 

Hakkâri’de kilim dokumanın ne zaman başladığına dair yeterince bilgi 

bulunmamakla birlikte Anadolu kilim tarihi seyrine paralel özellik 

gösterdikleri verilerden anlaşılmaktadır. Anadolu’ya dokumanın Orta 

Asya’dan göçler ile geldiği bilinmektedir. Orta Asya’da bulunan Pazırık 

Kurganından çıkan en eski halı dokuma ve aynı kurganda bulunan kilim 

dokumalar bu bilginin kaynağını oluşturmaktadır. Bu bilgiler ışığında 

doğudan batıya doğru ilerleyen Orta Asya göçleri esnasında Hakkâri 

bölgesinin dokuma ile Anadolu’nun diğer bölgelerinden daha erken 

tanıştığı söylenebilir (Karahan, 2007:29).  

Karahan (2007) Hakkâri kilimleri üzerine yaptığı çalışmasında 

Hakkâri kilimlerinin bozulmadan günümüze kadar gelmesini, bölgenin 

Anadolu’nun herhangi bir yerinden göç almamasına bağlamış bunun 

yanında Hakkâri kilimlerinin etkilerini Anadolu’nun birçok yerinde 

görebilmenin nedenini ise Hakkâri’nin dışarıya göç vermesiyle 

açıklamıştır. 

Bandsma ve Brandt (1995), Türkiye dokumalarını tanıttıkları 

kitaplarında doğuya gidildikçe dağların daha yüksek olmasının içeriye 

girmeyi zorlaştırdığını ve bu nedenle değişime uğramayan Hakkâri 

kilimlerini tanımanın kolay olduğunu dile getirmişlerdir. Çeşitli aşiretlerin 

yörenin farklı yerlerinde yaşamaları tasarımlarda çeşitliliği sağlamışken 

kilimlere ait birkaç temel özellik sabit kalmış ve Hakkâri yöresine ait 

olduğunu göstermiştir. 

Hakkâri yöresi kilimleri genellikle çift şak halinde dokunmuştur. Nadir 

olsa da tek parça dokunmuş kilimler de mevcuttur. Hakkâri kilimlerinin 

çözgü ipi genellikle kalın ve sağlam yünden ya da keçi kılından yapılmıştır. 

Atkılar ise ince ve parlak kaliteli yünden ve sıkıca dokunmuştur. Böylece 

çok daha kalın çözgülerin üzerinden ve altından geçerken yivli bir etki 

meydana getirmektedirler. Küçük süslemeler için genellikle altın veya 

gümüş metalik iplik kullanılmıştır (Bandsma & Brandt, 1995). 

Hakkâri kilimlerinde genellikle bitkisel boyama görülmektedir. Daha 

az olmakla beraber sentetik boyamanın ve sentetik ve doğal boya karışımı 

da görülmektedir. Hakkâri’de doğal boyalar yörede yetişen çeşitli 

bitkilerden elde edilmektedir. Bitkilerden boya elde etmenin zahmetsiz 

olması varlığını korumasını sağlamıştır. Bandsma ve Brandt (1995), bu 

konuda yöre insanlarının belirli bir çevrede yetişen boya bitkileri ile uzun 

süren ilişkileri nedeniyle bu konuda bilinen bir üne sahip olduklarını dile 

getirmişlerdir. Geniş bir renk yelpazesine sahip olunmamasının yanı sıra 

üretilen ara tonlar yöre insanının bu konudaki yeteneklerini 

göstermektedir. Bölgedeki dokumacılar,  mavi renginin tonları başta olmak 

üzere, kırmızı, soluk siyah, beyaz, mavi-yeşil arasında değişen renklerden 

ve açık sarıdan koyu turuncuya ve açık kırmızıya kadar değişen tonlardan 
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oluşan bir palet kullanmışlardır. Bu renkleri genelde ceviz kabuğu, runas, 

nar kabuğu, sütleğen, kırmızı soğan kabuğu, yabani nane, bareş, tırşok ve 

giyerenk bitkilerinden elde etmişlerdir (Karahan, 2007). Kullanılan doğal 

renklerin eski kilimlerde kullanımı dokumacıların sanatını en iyi şekilde 

göstermektedir. 

Hakkâri yöresinde kullanılan dokuma tezgâhları genellikle dikey 

olarak kurulmaktadır. Bu tezgâhlara ıstar, mazman ya da ip ağacı 

denilmektedir. Kilim dokumalar yapılırken iplikleri sıkıştırmak amacı ile 

kirkit kullanılmaktadır. Eski kirkitler tahta dişli iken sonradan metal 

kirkitler kullanılmaya başlanmıştır (Karahan, 2007: 55).  

Hakkâri yöresinde dokunan kilimlere bakıldığında teknik olarak ilikli 

kilim tekniğinin uygulandığı görülmektedir. Çift şak şeklinde dokunan eski 

kilimlerin boyutları daha büyükken (tek şak 150x350 cm) günümüzde 

boyutların küçüldüğü (120x200 cm) görülmektedir. Yöre kilimlerinin hem 

atkı hem de çözgü iplerinde malzeme olarak yün kullanılmıştır. Hakkâri 

kilimlerinde çözgü sıklığı 40 atkı sıklığı ise 230 adettir. Bu sıklık kilimlerin 

kalitesini ve duruşunu etkilemektedir (Anonim, 1997). Hakkâri yöresinde 

kompozisyon olarak motifleri yatay eksende gelişen kompozisyonlu, 

motifleri dikey eksende gelişen kompozisyonlu, merkezi kompozisyonlu 

ve diagonal olarak sıralanmış kompozisyonlu kilim örnekleri ile 

karşılaşılmaktadır (Karahan, 2007). 

Hakkâri yöresinde en çok üretilen kilimler Sine, Çılgül, Gülsarya, 

Şamari, Lüleper, Halitbey, Gülhazar, Gülgever, Şimkubik ve Herki 

kilimleridir (Karahan, 2007; Güldür & Şentürk, 2015). Hakkâri yöresinde 

dokunan kilimler genellikle kilimi ilk dokuyan aşiretin adını almaktadır. 

Belli bir aşiretin adını alan kilim bir başka aşiret tarafından dokunsa bile 

ilk dokuyan aşiretin adıyla anılmaktadır. Herki kilimi gibi aşiret adıyla 

anılan kilimlerin yanı sıra Gülsarya gibi kişi isimleri ile anılan kilimlerde 

mevcuttur. Kimi zaman da kilimde uygulanan desenlere göre Lüleper, 

Gülhazar gibi isimler de verilmiştir (Anonim, 1997). 

2. Hakkâri Kilimlerinde Bulunan Yaşamı Simgeleyen Motifler 

2.1. Suyolu Motifi 

Su, her şeyi silen ve temizleyen yapısıyla Anadolu’da hayat, temizlik, 

üreme ve bereket, sonsuzluk ve devamlılığın bir simgesi haline gelmiştir. 

Kilimlerde özellikle bordürlerde yer alan suyolu motifi, soyut, geometrik 

ve devam eden özellikleriyle ölümden sonra yaşama olan inancı da 

simgelemektedirler (Karakelle & Kayabaşı 2013: 2635). 

Adını Ege Denizi’ne dökülen Menderes (meander) Nehri’nden alan 

suyolu motifi, yeniden doğuşu, bedensel ve ruhsal temizliği, yaşamın 

sürekliliğini, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemi simgelemektedir. 

Anadolu dokumalarında sıklıkla kullanılan bu motif genellikle dokumalara 
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zigzag şeklinde yansımıştır (Erbek, 2002: 102). Bu nedenle Anadolu’nun 

çeşitli yerlerinde motif olarak “meander” ya da “zigzag motifi” olarak 

adlandırılmaktadır. Hakkâri kilimlerinde bedensel ve ruhsal temizliği ifade 

eden bu motif, gülgever, aynalı, gülhazar ve halitbey kilimlerinde 

görülmektedir (Karahan, 2007:58). 

    

         

Şekil 1. Suyolu Motifi (Karahan,2007; Anonim,2005) 

2.2. Akrep Motifi 

Orta Asya Türklerinde ve Anadolu’da akrep ve yılan gibi sürüngen 

hayvanlar genellikle kötülüğün sembolü olmuştur. Zehirli ve öldürücü 

gücü ile korkulan bir hayvan olan akrep, Anadolu’da korku ve korunma 

ölüm, hastalık, acı, keder gibi anlamlara işaret etmektedir (Karakelle & 

Kayabaşı 2013: 2640). 

Dışarıdan gelecek kötülüklere karşı korunmayı amaçlayarak yapılan 

akrep motifi, Anadolu dokumalarında sıklıkla kullanılan motiflerden 

biridir. Akrep motifi simgesel olarak şeytanın ruhunu temsil etmektedir 

(Erbek, 2002: 154). Düşman saldırılarına karşı koruyucu olduğuna da 

inanılmaktadır (Morris, 1999: 50). Hakkâri kilimlerinde işlenen akrep 

motifi zemin motifi olarak uygulanmakla birlikte Anadolu 

dokumalarındaki genel anlamı içermektedir. Canbezar kiliminin ana motifi 

olan akrep motifi, herki, aynalı, hevçeker ve çılgül kilimlerinde de 

kullanılmaktadır (Karahan, 2007: 56). 
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Şekil 2. Akrep Motifi (Anonim, 1997; Karahan,2007) 

2.3. Kurtağzı Motifi 

Doğal afetlerden ve vahşi hayvanlardan korkan insanoğlu kendisini 

korumak amacıyla kurt dişi, yılan kemiği, akrep kuyruğu gibi hayvan 

parçalarını üzerlerinde taşımıştır. Bu inancın yansımasını dokumalarda 

stilize edilmiş vahşi hayvan motiflerinde görmekteyiz. Bu motiflerden biri 

de kurtağzı motifidir. Bu motif iyimserliği ve korunmayı sembolize 

etmesiyle birlikte ışığı ve güneşi de simgelemektedir. Yine kurtağzı motifi 

dokumalarda yiğitlik, doğru sözlülük, güvenlik, bereket, kahramanlık, güç 

ve erkeklik sembolü olarak da yer almaktadır (Erbek, 2002: 158). Kimi 

çalışmalarda kurtağzı motifinin kilimi dokuyan kişinin mutlu olduğunu ve 

bunu açıkça belirttiğini ifade ettiği söylenmektedir (Karakelle & Kayabaşı, 

2013: 2642). Kurt izi olarak da isimlendirilen bu motifler bazı yörelerde 

canavar ağzı, tilki kulağı ve kedi kulağı olarak da adlandırılmaktadır 

(Karakelle & Kayabaşı, 2013: 2642).  

Hakkâri kilimlerinde insanları tehlikelerden koruma amaçlı olarak 

işlenen bu motif, zeminde ana motifi tamamlayıcı motif olarak 

kullanılmaktadır. Gülsarya, aynalı, gülgever, şamari ve halitbey 

kilimlerinde karşılaşılmaktadır (Karahan, 2007: 57). 
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Şekil 3. Kurtağzı Motifi (Karahan,2007; Anonim,2005) 

2.4. Çengel 

Anadolu dokumalarında çengel motifi, özellikle kilim ve halılarda 

sıklıkla kullanılan bir motiftir. Kötü gözün etkisini yok etmek amacıyla 

kullanıldığı gibi, dişil ve eril kavramlar arasında bir köprü anlamında da 

kullanılmıştır. “S” harfi şeklindeki bu motif, kadın-erkek, dağ-vadi, deniz-

dalga, rüzgâr-su gibi zıt ve değişik kavramları, düzlemleri hatta odakları 

birleştiren hareketleri simgelemektedir. Kilim dokumalarda dikey ya da 

yatay konumda geometrik olarak stilize edilmek suretiyle uygulanmıştır. 

Anadolu’da “çakmak”, eğri alabalık”, “küçük karabalık” gibi çeşitli adlarla 

anılan çengel motifi, çoğunlukla nazardan korunmak amacıyla kilimlerin 

zemin motiflerinin arasına yerleştirilmektedir (Erbek, 2002: 138). Çengel 

motifi aynı zamanda bağlılık, birlik ve beraberlik anlamlarını da 

taşımaktadır (Onuk vd., 1998). Zıtlıkları ifade ederek insanlar arası uyumu 

ve birlikteliği de anlatmaktadır (Karakelle & Kayabaşı, 2013: 2640).  

Hakkâri kilimlerinde evlilik ve bereket anlamlarının da kullanıldığı bu 

motif, herki, canbezar, şamari, gülhazar ve halitbey kilimlerinde 

görülmektedir (Karahan, 2007: 57). 
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Şekil 4. Çengel Motifi (Karahan, 2007; Anonim, 2005) 

2.5. El Parmak Tarak 

Anadolu’da el motifi pençe olarak adlandırılarak, kuvvet, ezici güç, 

saldırma, ani şiddetli atılışı ifade etmektedir. İslamiyet’te özellikle de 

dokumalarda el motifi, mihrabın iki tarafında Tanrı’ya açılan eller, 

Tanrı’ya yakarış, Allah ve dört melek, Hz. Muhammed, Ali, Fatma, Hasan 

ve Hüseyin’den oluşan kutsal beşli, Peygamber ve ailesi, Hz. Muhammed 

ve dört halife, beş vakit namaz ve İslam’ın beş şartı gibi simgesel anlamlar 

taşımaktadır (Aldoğan, 1988: 26). Bunların yanı sıra, Anadolu inancında 

doğumu anlatan ana ile bereket arasında bir bağlantı kurulmuş, bu olay ana 

tanrıça Kybele’den başlayarak Meryem Ana’ya kadar sürmüş, günümüzde 

de Sibele inancı olarak varlığını korumuş ve İslamiyet’in kabulünden sonra 

Fatma Ana Eli olarak da adlandırılmıştır (Gökbuget, 1979: 10). İlkel 

toplumlarda büyü ve nazara karşı kullanıldığı bilinen (Gökbuget, 1979: 10) 

bu motif Araplar arasında “Hamse Eli” olarak adlandırılmakla birlikte 

bulunduğu yere şans getirdiğine inanılmaktadır. Ayrıca orada yaşayanlara 

sabırlı olmayı ve birbirine bağlı olmayı öğretmektedir (Morris, 1999: 191). 

Hayatı koruyan motifler kategorisinde incelenen El motifi; barnak, 

beşkardeş, beş benek, beş nokta, el gibi adlar alarak Anadolu 

dokumalarındaki motiflere zenginlik katmıştır. Bazı seccadelerde secde 

sırasında elin geldiği yerde el motifi yer almıştır.  

Anadolu’da el motifi, dokumalarda hem gerçekçi bir üslupla hem de 

özellikle halı, kilim, cicim, zili türü dokumalarda stilize edilerek, beş 

çubuk, beş nokta, tarak şeklinde yorumlanmıştır. Bu motifler, bir bakıma 

dokuma teknikleri sayesinde ortaya çıkmış ve aynı zamanda “Ana Eli” 

tanımlaması, doğum ve çoğalma kavramları ile de bütünleşmişlerdir. “Beş 

benek” adlı beş noktadan oluşan figür, Fatma Ana’nın parmak uçlarını 

temsil etmektedir. El, insan gözünden çıkan kötü ışınları engelleyen bir 

organ olarak da bilinmekte ve dokumalarda; öne doğru, avuç açık bir 

şekilde betimlenerek, kötü bakışların uzaklaştırılacağına inanılmaktadır. 

Parmak ve ona çok benzeyen tarak motifleri, geometrik olarak üçlü, beşli, 

yedili ve katları sayılar kullanılarak dokunmuştur. Bir gövdeye bağlanan 

çeşitli çubuklardan oluşur ve duruma göre el, parmak veya tarak isimlerini 

alır. Bazı kilimler üzerinde görülen ve içinde göz motifi tutan avuç 

şeklindeki “çift el” motifi, Anadolu’da evliliği ve doğumu simgelediği gibi 

kem gözden korumak amaçlı da dokunmaktadır. Selçuklu dokumalarında 
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ve diğer eserlerinde el motifi güç sembolü olarak kullanılmıştır (Erbek, 

2002: 112). 

Hakkâri yöresinde “Lapik” ya da “Tiyari” olarak isimlendirilen bu 

motif aynı zamanda bereket ve çoğalma simgesi olarak kullanılmakta olup 

şehvani, herki, hevçeker, lüleper, şamari, gülsarya, gülhazar ve halitbey 

kilimlerinde farklı şekillerde görülmektedir (Karahan, 2007: 57). 

     

    

Şekil 5. El, Parmak, Tarak Motifi (Karahan, 2007; Anonim, 2005) 

2.6. Yılan Tarağı 

Yılan motifi bolluk, su, bereket, yeniden doğuşu simgelemektedir 

(Çoruhlu, 1995:43). Aynı zamanda çatal dilinden dolayı dedikoduculuğu 

ve arabozuculuğu da sembolize etmektedir (Hancı, 2004; Karahan, 2007: 

58).  Yaşamı koruyan motifler arasında yer alan yılan motifi kilim 

dokumalarda kuvveti, ölümsüzlüğü ve dünyanın yaratılışını 

simgelemektedir (Güldür & Şentürk, 2015: 107). Hakkâri kilimlerinde 

Canbezar ve Şamari kilimlerinin ana motifi olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Karahan, 2007: 58). 
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Şekil 6. Yılan Tarağı Motifi (Karahan, 2007) 

 

 

2.7. Beştaş Motifi 

Gülgever, kesneker, gülsarya kilimlerinde uygulanan bu motif nazardan 

korunmak ve kötülükleri uzaklaştırmak amacıyla dokunmaktadır 

(Karahan, 2007: 58). 

2.8. Pıtrak 

Tarlalarda bulunan, dikenli bir bitki olan pıtrak bitkisinin, Anadolu 

kilimlerinde stilizasyonuna sıkça rastlanmaktadır. Anadolu insanı, pıtrağın 

üzerindeki dikenlerin kötü gözü uzaklaştırdığına inanmış ve nazarlık 

motifi olarak kullanmıştır. Pıtrak motifi bereketli olmaları için un 

çuvallarında, tandır örtülerinde, ekmek üstüne kapanan cicim 

dokumalarında da sıklıkla karşılaşılan bir motiftir. Bunun nedeni ise 

Anadolu’da kullanılan “Pıtrak gibi” deyimi ile bolluğun ifade edilmesidir. 

Neolitik dönemden bize kalan pişmiş toprak mühürlerin üzerinde de bu 

motife rastlanmıştır. Mersin Yörük cicim ve zili tekniği ile dokunmuş 

yaygılarda pıtrak, bıtrak, pıtırdak gibi isimler almaktadır. Muğla, Bodrum, 

Adana, Karatepe kilimlerinde, Denizli, Afyon Türkmen dokumalarında 

çuval, heybe, at örtüsü, çocuk beşiği gibi kullanım eşyalarında pıtrak 

motifine sıkça rastlanmaktadır (Erbek, 2002: 108). 

Hakkâri kilimlerinde nazarın etkisini yok etmek amacıyla 

kullanılmakta olup, herki kiliminde karşımıza çıkmaktadır (Karahan, 

2007: 58). 
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Şekil 7. Pıtrak Motifi (Karahan,2007) 

 

2.9.  Nazar, Muska, Göz 

Çeşitli el sanatlarında özellikle kilim dokumalarda sıklıkla 

karşılaştığımız muska ve nazarlık motifleri nazara karşı korunmayı 

amaçlayan motiflerdendir. Bazı kimselerde bulunduğuna inanılan özellikle 

savunmasız veya göz alıcı insanlara, evcil hayvanlara, eve, mala, mülke 

hatta cansız nesnelere zarar veren, bakışlardan fırlayan çarpıcı ve öldürücü 

bir kuvvet olarak tanımlanan ve Anadolu’da nazar değme olarak ifade 

edilen güce karşı korunmayı sembolize etmektedir. Rengi ve biçimi gözü 

andıran her nesne, ya olduğu gibi ya da stilize edilerek nazarı uzaklaştırıcı 

motif olarak dokumalarda yer almıştır (Erbek, 2002: 120). Anadolu 

dokumalarında muska motiflerine, şematik şekle dönüşmüş, bir merkez 

etrafında çift üçgen şeklinde rastlanmaktadır (Gökbuget, 1984: 202). 

Anadolu ve Orta Asya Türklerinde muska ve nazarlığın tarihi oldukça 

eskidir. Muska ve nazarlık tarih öncesi dönemlerde büyü, korku ve 

korunmanın, doğaya karşı savunmasız olmanın etkisi ile ortaya çıkmıştır. 

Anadolu’da Urartularda örnekleri görülen, üçgen ve dörtgen formlardaki 

kil ve topraktan yapılmış muskalar, Orta Asya’da keçeden yapılmış Tanrı 

suretleri ve günümüzde Anadolu’da deniz kabukları, boncuklar, ayna ve 

üzerlik otu gibi öğeler nazarlık ve muska geleneğine örnek 

oluşturmaktadırlar (Akpınarlı, 1996; Etikan & Kılıçarslan, 2012; Karakelle 

& Kayabaşı, 2013: 2636). 

Göz motifi, kötü niyetli bir bakışın gözle uzaklaştırılabileceği 

düşüncesinden yola çıkılarak nazara karşı en çok uygulanan motiflerden 

biridir. Anadolu’da meydana getirilen dokumalarda sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır. Günlük yaşamda kullanılan dokumalarda karşımıza 

geometrik üçgen, kare, eşkenar dörtgen, haç ve yıldız şeklinde çıkan bu 

motif, insanları dışarıdan gelecek kötü niyetli bakışlardan korunmak 

amacıyla kullanılmaktadır (Gökbuget, 1979: 6). En sık uygulanan göz 



368 
 

motifi, dörde bölünmüş eşkenar dörtgen şeklindedir ve bu düşüncenin 

dokumalardaki ifadesi yörelere özgü farklılıklar gösterebilmektedir 

(Erbek, 2002:128). Göz motifi aynı zamanda avın bereketli geçmesi için 

de kullanılabilmektedir (Erbek, 1980:11). 

Hakkâri kilimlerinde kullanılan göz, nazar ve muska motifleri kötü 

bakışlardan korunmak ve onları uzaklaştırmak amacıyla uygulanmaktadır 

(Karahan, 2007: 58). 

   

Şekil 8. Göz Motifi (Karahan, 2007; Anonim, 2005) 

2.10. Keçi İzi 

Keçi izi motifi, eskiçağda çevikliği sembolize etmek amacıyla 

kullanılan motiflerden biri olmuştur (Taş, 2009: 82). Kısırlığa karşı ve 

cinsel iktidarı arttırmak amacıyla da uygulanan (Taş, 2009: 82) bu motif 

aynı zamanda avcılığı, üretkenliği ve yiğitliği de sembolize etmektedir 

(Coşkunsu, 2004: 165).  Hakkâri kilimlerinde keçi izi motifi yiğitliği, 

üretkenliği ve avcılığı sembolize etmektedir. Keçinin kardaki izinden 

esinlenerek üretilmiş bir motiftir (Karahan, 2007: 59). 

2.11. Kedi Kulağı 

Hakkâri kilimlerinde bordür motifi olarak karşımıza çıkan kedi kulağı 

motifi nazardan korunmak ve kötülükleri uzaklaştırmak anlamlarında 

kullanılmaktadır. Aynalı kilimlerde bu motif ile karşılaşılmaktadır 

(Karahan, 2007: 59). 

2.12. Kelebek 

Hakkâri kilimlerinde özgür olma isteğini dile getiren bu motif herki 

kilimlerinde zemin ve bordür süslemesi olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Karahan, 2007: 59). 

2.13. Ev Motifi 

Herki kilimlerinin zemin süslemelerinde karşımıza çıkan bu motif 

aileyi ve birlik ve beraberliği simgelemektedir (Karahan, 2007: 59). 

Sonuç 
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Anadolu Türk el sanatları düşünüldüğünde kuşkusuz ilk akla gelen 

örnekler kilimlerdir. Kilimler dokuyanın elinde ustalıkla işlenmelerinin 

yanı sıra motiflerin ifade ettikleri çeşitli anlamlar ve anlamların 

oluşturduğu hikâyelerle hem estetik hem de duygusal olarak insanlarda 

çeşitli hisler meydana getirmektedirler.  Türkler Anadolu’ya geldiklerinde, 

Orta Asya’daki dokuma geleneğine dayanan engin bir dokuma kültürüne 

sahip olup geleneklerine Anadolu’da devam etmişlerdir. Bugün 

Türkiye’de görülen dokumacılık, Orta Asya ve Anadolu’da tarih öncesi ve 

sonrası devirlerde yaşamış olan uygarlıklar tarafından ortaya konmuş 

dokumalar örnek alınarak şekillenmiştir. Anadolu’nun hemen hemen her 

köşesinde, tarihini dönem dönem yansıtan el dokumacılığı, köklü mazisi 

ile günümüzde de devam etmektedir (Yağan, 1978: 63). 

Motifler, Anadolu kilimlerinde hem görsel hem de anlamsal olarak en 

dikkat çekici unsurlardır. Motiflerin şekil ve isimleri yöreden yöreye 

farklılık gösterse bile aynı anlam içeriğine sahip oldukları aşikârdır. Bu 

anlamlar doğrultusunda çeşitli araştırmacılar tarafından motifler farklı 

gruplara ayrılmıştır. Bunlardan en dikkat çekici olanı Mine Erbek’in 

(2002), “Çatalhöyük’ten Günümüze Anadolu Motifleri” isimli 

çalışmasında yaptığı gruplandırmadır. Erbek motifleri yaşam ile ilgili 

olanlar, doğum ve çoğalma ile ilgili olanlar ve ölüm ile ilgili olanlar 

şeklinde sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada, yaşam ile ilgili motifler Hakkâri 

yöresi kilimlerindeki uygulamalarına değinilmiştir.  

Hakkâri yöresinde dokunan kilimlerin en önemli özellikleri simetri 

konusunda ve ara renklerin çeşitliliği konusundaki ustalıktır. Yörede 

küçükbaş hayvancılığın yaygın olması ve bitkisel çeşitliliğin zenginliği 

malzeme konusunda ve boyama konusunda dokuyuculara kolaylık 

sağlamıştır. Genel olarak Anadolu dokumacılığına paralel üsluba sahip 

olan Hakkâri kilim dokumaları sağlamlıkları ve motifleri ile de dikkat 

çekmektedir. Motif, teknik, kompozisyon ve malzeme olarak Hakkâri 

yöresine komşu olan Van bölgesinde de benzer kilimlerle karşılaşmak 

mümkündür. Kimi kaynaklarda yöre kilimleri Van-Hakkâri kilimleri 

olarak da ifade edilmektedir. 

Genel olarak stilize edilmiş geometrik bezemelerin hâkim olduğu 

Hakkâri yöresi kilimlerinde yaşam ile ilgili motiflerden; kötülük ve 

dışarıdan gelebilecek kötü etkilerden korunmak amacıyla kullanılan akrep, 

iyimserliğin, korunmanın, yiğitlik, doğru sözlülük, güven, bereket, güç, 

kahramanlık ve erkekliğin simgesi olan kurtağzı; yeniden doğuşu, bedensel 

ve ruhsal temizliği, yaşamı, hayatın akıcılığını, soyluluğu, bilgeliği, saflığı, 

erdemi simgeleyen suyolu; zıt ve farklı kavramları, dünyanın çeşitli 

hareketlerini simgeleyen çengel; temizliği, düzeni simgeleyen tarak;  

üzerinde bulunan dikenlerden dolayı kötü gözü yani nazarı 

uzaklaştırdığına inanılan pıtrak; kuvvet, kudret, hükmetme gücü, 
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hastalıkları iyileştirdiğine inanılan ve doğum sırasında yardımcı 

olduklarına inanılan Hz. Fatma ve Hz. Meryem’in ellerini simgeleyen el – 

parmak; kötü bakışlardan meydana gelebilecek kötü etkilerden korunmak 

amacıyla kullanılan muska;  motifleri kullanılmıştır. 

Köklü bir kültürün sonucu olan dokumaların kültürel miras varlığı 

olarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması toplumların ortak 

görevidir. Bunu sağlamak için yapılması gereken yüzlerce yıl önce yapılan 

ve günümüze kadar gelen dokuma örneklerinin teknik, malzeme, üretim 

yöntemi, renk ve motiflerinin araştırılarak arşivlenmelerinin 

sağlanmasıdır. Yine teknolojik imkânlar doğrultusunda dokumaların yerel 

kimliklerini kaybetmeden yeni tasarımlarımla kullanılabilirlikleri 

artırılmalıdır. 
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TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂRLIK İDEOLOJİSİNE GENÇLER 

ÜZERİNDEN YAPILAN ELEŞTİRİLERİN YERSİZLİĞİ 

ÜZERİNE  

İkram Bağcı* 

     Giriş 

     18. yy. sonunda ve 19. yy. başında bir ideoloji olarak görülen 

muhafazakârlık, iktisadi ve siyasi değişime direnirken bunun yanında 

reform düşüncelerini peşinen reddeden bir konumda kendini göstermiştir. 

Sonradan E. Burke’nin ‘muhafaza etmek için değişim’ söylemi ile önceki 

durumundan daha esnek ve daha ılımlı bir evreye geçtiği görülmektedir 

(Heywood, 2017: 61). 

     Modernlik ve muhafazakârlık her dönemde tartışılan ve birbirleri ile 

zıtlaşan kavramlar olarak görülmektedir. Sezer (2018) modernliği sınırları 

olmayan ihtiyaçlar algısı ile beraber değerler üzerinden muhafazakârlığı 

ötekileştirdiğini belirtir ve modernliğin kendi varlığını muhafazakârlık ile 

çatışarak var etmeye çalıştığını anlatır. Bu durum sadece günümüz için 

geçerli olmayıp geçmişte de modernizmin gelişim için muhafazakârlığı ve 

onun öğelerini sınırlayıcı bularak ilerleme çabasında olduğunu 

göstermektedir. Bir nevi dünyada her dönem bu iki kavram, birbirlerine 

karşı savaş vermiş ve var olma mücadelesi vermişlerdir.  

     Modernleşme bir dönem değil dönem dönem kendini farklı kodlarla 

gösteren süreçleri ifade ederken ona karşı gibi duran ama modernleşmeden 

etkilenmeden de yapamayan muhafazakârlıkta dönem dönem 

modernleşmenin kodlarından etkilenerek farklılaşan bir sürece girmiştir. 

Böylece muhafazakârlık da modernleşmenin her dönemdeki gösterdiği 

gelişmeden etkilenerek yenilenmiştir (Bora, 2003: 55-56).  

     ‘Muhafazakârlık bir tepki oluşumudur’ diyen Dubiel (1998: 13) 

açıklamalarını muhafazakârlığın Avrupa’daki tarihi üzerinden ele alsa da 

günümüz Türkiye’sinde de yeni muhafazakârlığın bir tepki olarak kendini 

gösterdiğini söyleyebilmek mümkündür.  

     Muhafazakârlık ‘değişim karşıtlığı veya statükoculuk’ değildir, 

değişime direnmek başka bir anlam iken muhafaza etmek başka bir anlama 

gelmektedir. Lakin Türkiye’de özellikle akademik çevrelerde bu kavram 

yanlış değerlendirilmektedir (Doğan, 1981 akt: Özipek, 2017: 14). 

     Türkiye’de modernleşme taraftarlarının daha çok stotükocu bir 

anlayışla muhafazakârlığa baktıkları görülürken tartışmaları daha çok din, 

gelenek, tutuculuk ve modern olmama gibi dışlayıcı bir bakış açısı ile 

değerlendirdikleri gözlemlenmektedir. Gelenek ve din çerçevesince 

muhafazakarlığın tamamen değişime karşı olan bir ideoloji anlamında ele 
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alınması genellikle Türkiye’deki modernleşme yanlısı tarafların bakış 

açılarından kaynaklanmaktadır (Akın vd., 2013). Muhafazakârlığın 

değişime ve modernleşmeye karşı olduğu yönündeki eleştirilerin yıllarca 

devam ettiği Türkiye’de özellikle son on yıldan itibaren eleştirilerin 

modernleşen muhafazakârlara yapılması da bir çelişki olarak kendini 

göstermektedir.  

     Muhafazakârlık geleneksel kurum ve unsurların korunmasıyla 

toplumsal ilerlemenin önemini ortaya koyan bir ideoloji iken tam 

anlamıyla gelişmeye ve ilerlemeye kapalı olmadığını, ama gelişme ve 

ilerleme esnasında geçmişin yok sayılamayacağını dile getirmektedir. Bu 

durum ise Türkiye’de muhafazakârlığın yanlış yorumlanmasına ve gelişme 

ile ilerlemenin karşısında yer aldığı savının güçlenmesine neden olmuştur. 

Bu duruma neden olan önemli bir faktörde Anglo-Sakson gelenekleriyle 

ilişkili olan muhafazakârlık yerine cumhuriyeti kuran kadroların daha çok 

Fransız aydınlanmacılığı çerçevesince muhafazakârlığa yaklaşmasıdır 

(Kuran, 1997, akt; Akkaş, 2003). 

     Muhafazakarlığın içeriğinin ne olduğuna dair yapılan birçok literatür 

çalışması bulunmakta ve çoğu bu kavramın içeriğini farklı anlamlarda dile 

getirmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda Türkiye’deki 

muhafazakârların bu ideolojiden uzaklaştığını ve muhafazakârlığın kabuk 

değiştirdiğini gösteren veriler görülmektedir. Özellikle Ak Parti iktidarı ile 

beraber kapitalizmle barışmış ve modernleşmenin getirdiği imkânlardan 

yararlanarak muhafazakârlıkla beraber İslamî öğretilerden uzaklaşan bir 

kesimin varlığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu kesim içerisinde gençlere 

yönelik yapılan çalışmaların da varlığı bilinmekle beraber birçok 

çalışmada gençlerin muhafazakârlık ideolojisinin temel ögelerine uzak bir 

yaşamı tercih ettikleri dile getirilmiştir.  

     Muhafazakârlığın özelde sahip çıktığı unsurlar; aile, gelenek, insanın 

kusurluluğu, organik toplum, hiyerarşi, otorite, mülkiyet gibi kavramlar 

olurken (Heywood, 2016: 93-103, Heywood, 2017: 61-63; Yayla, 2016: 

92-93), bu ideolojiye yönelik yapılması gereken eleştiriler yine bu 

kavramların içeriğinin değer kazanıp kazanmadığı ile ilgili verilerle 

yapılırsa bir anlam kazanabilir.   

     Yukarıdaki öğelerin yanına muhafazakârlıkta önemli olan ‘din’ ve 

otoritenin bir nevi diğer anlamı olan ‘devlet’ gibi kavramların da yer 

edindiği görülmektedir. Devletin yetki alanı muhafazakârlık açısından din, 

aile, gelenek gibi vb. unsurların alanında son bulur. Yani aslen devlet bu 

unsurları korumalı ve yabancılaşmasını engellediği gibi çok fazla otoriter 

ve baskıcı olmadan da baba şefkati ile varlığını hissettirmelidir.  

     Muhafazakârlığın ögeleri arasında olan ‘din’ muhafazakâr düşünce 

veya ideoloji açısından elzem bir yer tutarken toplumun canlı kalmasına ve 

diri bir yapıda olmasına neden olan bir görev üstlenmiştir. Bu görev 
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toplumun ahlakını koruyan bir noktadan toplumu motive eden bir yere 

uzanmaktadır. Böylece ahlakın toplumdan bireye doğru dinin etkisi ile 

gerçekleşen bir katkısı bulunmaktadır (Çaha, 2004: 78-79). 

     Modernleşme ve sekülerleşmenin dine olan etkisini ele alan birçok 

çalışmanın ortaya koyduğu yine farklı sonuçlar söz konusudur. Din sosyal 

hayattan ekonomiye kadar birçok alanı etkileyen bir faktörken modern ve 

seküler anlayışın etkisi ile dinin zayıfladığı zaman zaman dile getirilmiştir. 

Ancak bu zayıflamanın nicel mi; yoksa nitel mi olduğu konusunda 

tartışmalar devam etmektedir (Yapıcı, 2012). 

     Muhafazakârların ‘aile, mülkiyet, gelenek, otorite, hiyerarşi ve insanın 

kusurluluğu gibi öğelere karşı bakış açısı modern dönemde değişim 

göstermekte midir; yoksa muhafazakârlar hala bu ögeleri koruyan ve bu 

öğelere sahip çıkan bir bakış açısına mı sahiptir?’ sorusuna aranan cevapla, 

Türkiye’deki muhafazakârlığın erozyona uğrayıp uğramadığına karar 

verilebilir.   

     Bu çalışmada ise amaç, muhafazakârlık ideolojisine gençler üzerinden 

yapılan eleştirel yaklaşıma sahip çalışmaların gençleri şeklen 

değerlendirdiklerini belirtmekle beraber muhafazakârlığın gerçek ögeleri 

üzerinden yaklaşıldığında gençlerin çoğunun hala bu değerlere sahip 

olduğunu gözler önüne koymaktır.  

     Çalışmada, muhafazakârlık kavramının içeriği milliyetçi 

muhafazakârlık ve dine yakın olan geleneksel muhafazakârlık anlamında 

ele alınmış, bu anlamda muhafazakâr olan gençlerin muhafazakârlığın 

temel öğelerine verdikleri değer, saha çalışmalarını içeren araştırmalar 

üzerinden karşılaştırılarak ortaya konmuştur. 

     Türkiye’de Liberal Muhafazakârlık ve Gençler 

     Türk muhafazakârlığındaki yol izlerinden bahseden Bora’ya göre 

(2003: 94-96) devletçi muhafazakârlığın Kemalist rejimle eklemlenen 

özelliğinin sonradan milliyetçi muhafazakârlıkla aynı noktada buluştukları 

görülmektedir. Yahya Kemal ile başlayan kültürel muhafazakârlığın ise 

daha çok nostaljik öğelere sahip olan yanı görülürken İslam ile birleşip 

siyasal anlamda İslamcı muhafazakârlığa ulaşan bir boyutu da söz 

konusudur. Son olarak Ahmet Ağaoğlu ve Ali Fuad Başgil ile anlam 

kazanan ve Özal ile birlikte muhafazakârlığın liberalizmle eklemlenen 

yönünün ortaya çıkmasıyla liberal muhafazakârlık kendini göstermiştir. 

Özal’ın ekonomiden sosyal hayata dair uygulamaya koymaya çalıştığı 

düzenlemeler Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatında önemli 

gelişmelerin başlangıcı niteliğindedir. 

     Sonrasında Ak Parti’nin iktidara gelmesiyle Özal döneminde kendini 

gösteren liberalizm-muhafazakârlık ilişkisini benimseyen bir söylem ve 
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politika kendini daha yüksek seviyede göstermeye başlayacaktır 

(Doğanay, 2007:73). 

     Liberal muhafazakârlık Türkiye’de milletten önce siyasal anlamda bir 

parti programı olarak kendini göstermiş ve sosyal ve kültürel gelişmeden 

daha fazla kendini ekonomik ve teknolojik gelişmeler nezdinde 

hissettirmiştir (Mert, 2007: 61). Ak Parti’nin iktidara gelmesiyle neo-

liberal politikalar nezdinde yapılan girişimci faaliyetlerle beraber sıkı bir 

ekonomi programı uygulanmış, muhafazakâr-demokrat kimliği kendini 

göstermiş ve bu kimliğin içinde yine muhafazakârlığın önemli unsurlarının 

değerli olduğu da görülmüştür.  

     Sonraki süreçte Anadolu sermayesinin de güçlenmesi ile beraber 

muhafazakâr iş adamlarının güç kazanması, muhafazakâr kesimlere ait 

medya oluşumlarının çoğalması, kadınların iş hayatında görünür olmaları 

ve sosyal alanda yaşam tarzlarında değişmeleri beraberinde getirmiştir.  

Moda alanında ilgili olan muhafazakâr kesimlerin varlığıyla beraber 

örtünme alanında tesettürün bir giyim genelinden moda sitiline evrildiği 

dönem kendini göstermiştir (White, 2013: 352-353).  

     Muhafazakârların sosyal hayatta yaşadıkları değişim beraberinde 

onlara yönelik bazı eleştirilerin yapılmasına neden olmuştur. Sosyal 

yardımlaşmayı aksatmaktan başlayıp hoşgörüye kadar bazı hususlarda 

değerlerin yozlaştığına dair yapılan eleştiriler görülürken bu alanda yapılan 

sosyal çalışmalarda artış gözlemlenmiştir. Bu eleştirilere karşılık 

kendilerinin muhtaç olan insanlara karşı yardım yaptıklarını dile getiren 

zenginleşmiş muhafazakârlar ise dini anlamda sorumluluklarını yerine 

getirdikten sonra yaşam şekillerinin kendilerini bağladığını iddia ederek 

eleştirilere yanıt vermişlerdir (Bico ve Danış, 2012: 17).  

     Bu noktada yapılan eleştirileri ‘dindar veya muhafazakâr insanların 

yaşam standartlarını kendilerinin belirleme hakları var mıdır; yok mudur?’ 

sorusu ile düşünmek gerekmektedir. Zenginleşen ve maddi imkânı artan 

muhafazakârların giyimden lüks sitelere kadar birçok alanda standartlarını 

belirlemeleri, muhafazakârlığın ögeleri açısından değil de şeklen 

değerlendirilip eleştirilmelerine sebep olmaktadır. Her seferinde 

eleştirilere başlarken Peygamber’in veya sahabenin yaşadığı imkânlarla 

şimdiki muhafazakâr ve dindar insanların yaşadığı hayatı karşılaştırıp 

yargıya varmak çok gerçekçi bir değerlendirme ölçütü olarak 

durmamaktadır. 

     Özellikle son dönemde muhafazakâr gençlerin yaşam şekilleri ve 

tercihleri üzerinden muhafazakârlık ideolojisine yönelik yapılan 

eleştirilerin fazlalığı günümüzde gençlerin hayata bakışının 

anlaşılmadığını ve gençlerin yetişkinler gibi ideolojilere aynı noktadan 

bakmadıklarını göstermektedir.  
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     Tanpınar’ın Türkiye’de değerler açısından gençlerin bunalımda 

olduğunu söylemesinin yanında yaptığı şu tespit önem arz etmekte ve 

geçmişten günümüze geçerliliğini korumaktadır; ‘Yeninin taraftarı ve 

mücadelecisi, fakat eskiye bağlı. Hayatı’nın bazı devirlerinde yeninin 

adamı olarak eskinin, bazı devirlerde de eskinin adamı olarak yeninin 

tazyiki altında’ (Ayvazoğlu, 1995: 293) olan gençler her dönemde eski ve 

yeni arasında kalan bir kitlenin temsilcisi konumunda durmaktadır.  

     Günümüzde muhafazakârlığın farklı anlamı ve bu anlamları yaşatan 

farklı kesimlerin varlığı yapılan çalışmalarda da ortaya çıkmaktadır. 

Modernleşmenin etkisini göstermesi ve Ak Parti ile beraber muhafazakâr 

kesimlerin kapitalizmi benimsemesi ile de bu dönemde gençler daha çok 

liberal muhafazakârlığı benimsemiş ve kendi yaşamlarının yanında birçok 

farklı yaşam ve kültürün varlığını da kabullenmişlerdir.  

     Günümüz Türkiye’sinde Muhafazakârlık Anlayışı 

     Günümüzde siyasal anlamda muhafazakârlığın durumu Ak Parti’nin 

yaptığı icraatlar açısından ele alınırken sosyal hayatta muhafazakâr 

kesimlerin değişimlerini gözler önüne koyan farklı çalışmalar 

görülmektedir. Bu çalışmaların genellikle tespite ve eleştiriye dayalı 

çalışmalar olduğu, çalışmaların önemli verileri ele alıp günümüzdeki 

muhafazakârlığın içeriği hakkında gözlemler ve görüşmelere dayalı olduğu 

açıktır.  

     İslam’i kimlik anlayışı çerçevesince olan muhafazakârlığın 

cumhuriyetçi kesimlere karşı meydan okuma sürecinden sonra uzlaşıya 

geçtiğini belirten Göle (2000: 27-30) Müslümanların zamanla ekonomik 

anlamda ilerlemesi ile beraber modern dünyada yer almaya başladıklarını 

belirtmektedir. Bu durumun belli bir zaman sonrasında kamuda 

Müslümanların görünür olmaları ile gerginliğe evrildiğini belirten Göle, 

beraberinde bazı tartışma ve kırılmaların yaşandığına değinir. 

        Kırılma ve yaşanan tartışmalar sonrasında yeni muhafazakârlık 

anlayışı günümüzde sorgulanmaya başlanmış bu yönde birçok çalışma bu 

ideolojinin değişen yönüne vurgu yapacak şekilde gerçekleştirilmiştir.  

     Gürbüz ve Aygül (2019) türbanlı öğrenciler üzerinden yaptıkları bir 

araştırmada İslam’i anlamda bir moda, makyaj vb. tüketim endüstrisinin 

var olduğunu belirtmişlerdir. Sadece modadan ibaret olmayan bu endüstri 

spor etkinlikleri, kuaförler, restaurantlar, oteller, eğlence mekânları, 

alışveriş merkezleri alanında da kendini göstermiş gençlerde Batılı yaşam 

tarzına dair bir tüketim alışkanlığı başlamıştır. 

     Gürbüz ve Aygül’ün (2019: 166) çalışmasında tesettürlü kadınların 

pahalı eşarplar, lüks arabalar edindikleri görülürken bir mekânda magazin 

dergisini inceledikleri belirtilmiş bu esnada dindar bireyin seküler bir 

yaşamı da benimseyebileceğine dair görüş beyan ettikleri görülmüştür. 
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Araştırmacıların dindar kadınlar üzerinden elde ettikleri lüks, israflı ve 

pahalı bir yaşamın göstergelerini ortaya koyarak (Gürbüz, Aygül, 2019; 

169) eleştirel açıdan yaklaşması ise haklı bir bakış açısı olarak görülebilir.  

     Ak Parti’nin iktidara gelmesinden sonra günümüzdeki muhafazakârları 

‘beğeni’ faktörü üzerinden gözlemleyen Akçaoğlu (2018, 43-45) kapitalist 

sisteme karşı olan muhalefetliğin muhafazakârlarca sona erdirildiğini ve 

laikliğe karşı bakış açısının din ve vicdan hürriyeti açısından esnetildiğini 

belirtir. Şehirlerin lüks bölgelerinde modern anlamda yerleşimlerin Kuran 

ve Sünnetle uyum şeklinin arandığını belirten Akçaoğlu, zamanla bu 

hayatın muhafazakârlar tarafından kurulup yükseltildiğini anlatır. 

Akçaoğlu’nun bakış açısı daha çok muhafazakârların yaşadığı değişim 

veya dönüşümü eleştirmekten ziyade yaşanan değişimi gözler önüne 

koyması açısından veriler bulunmaktadır.  

     Muhafazakârlardaki değişimin din ile uyumlu yönlerini ortaya koyan 

Akçaoğlu, (2018: 81-94) zenginleşen muhafazakârların ve gençlerin 

faizsiz bankacılık sistemleri üzerinden ekonomiye bakış açılarını, 

telefonlarına hadis ve dini etkinlikleri yükleyerek motive olmalarını ve 

tesettür giyiminde modanın da güncellendiği bir beğeni habitusunu gözler 

önüne koymaktadır.  

     Muhafazakârlardaki değişimi ortaya koyarken Akçaoğlu’ndan daha çok 

eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşan Mollaer ise (2016: 17) 

muhafazakârların ‘fetih’ anlayışı ile ‘kapitalist girişimciliği 

özdeşleştirdiği’ düşüncesinden yola çıkarak tekno-muhafazakârlığın 

evrildiği aşamayı Ak Parti sonrasındaki gelişmelerle dile getirir.  

     Mollaer, Muhafazakârların taht bulunan evlerinden AVM’lerle beraber 

çılgın projelerin yer aldığı şehirlerin imar edilen sürecini anlatırken 

eleştirel kısmın daha çok bir sınıfın kendi çıkarlarını yönetimden 

başlayarak diğer alanlarda kullanması olarak açıklamaktadır. Bunun 

yanında milli irade fetişizmi ile çoğunlukçu ve rekabete dayalı bir 

yönetimin etkisinden bahseden Mollaer, yeni muhafazakârların merkez-

çevre kuramında yerinin pek de çevre olmadığı görüşündedir (2016: 15-

44).  

      Tekno- muhafazakârlığın eleştirisini yaparken Nurettin Topçu’nun 

gözünden ‘kimlik İslam’ının yerine’ ‘hakikat İslam’ının’ önemini ön plana 

koyan Mollaer’in (2016: 184) İslam ile muhafazakârlığı bir arada gören 

kesimler için bu eleştirileri yaptığı bilinmektedir. Bu durum İslam ile 

muhafazakârlığı bir gören ve yaşayan çevrelerin hepsinin de 

muhafazakârlığa Topçu gözünden bakmasını gerektirmediği gibi günümüz 

itibariyle Necip Fazıl gözünden muhafazakâr siyasete ve yaşama bakan 

Müslümanların varlığı da görülmektedir. Mollaer’in eleştirilerinden biri de 

Necip Fazıl’ın ‘İdeolacya Örgüsü’nün siyaseti ve sosyal yaşamı 

yönlendirmesidir. 28 Şubat’ı yaşayan ve öncesinde defalarca siyasal 
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partileri kapatılan bir kesimin Nurettin Topçu’nun değil de neden Necip 

Fazıl’ın muhafazakârlığını benimsediğinin cevabı daha çok Ak Parti 

öncesinde gerçekleşen olaylarda yatmaktadır. 

     İstanbul’da Fatih ve Başakşehir yerleşim alanları üzerinden 

muhafazakârların değişen beğeni anlayışını ve yeni yaşam tarzlarını ele 

alan Özet de (2019: 271-323) katılımcılarla yaptığı nitel görüşmeler 

üzerinden önemli bulgular ortaya koymuştur. Zenginleşen 

muhafazakârların sosyal yaşamlarında daha kapanmacı bir anlayışı 

benimsedikleri görülürken zengin muhafazakârların çocuklarının toplu 

taşımaya hiç binmemiş olması, muhafazakâr kadınların aslen eşlerine 

kendilerini beğendirmek için moda vb. trendleri takip etmesi, sosyo-

ekonomik düzeyi yükseldikçe de muhafazakârlar arasında komşuluk 

ilişkilerin azaldığının belirtilmesi çalışma içinde katılımcıların vurguladığı 

önemli noktalar olarak dile getirilmektedir.  

     Değişen muhafazakâr düşünce ve farklılaşan yaşam üzerinden önemli 

ve haklı olan eleştirel bir yanın varlığı burada dikkat çekmektedir. 

Komşuluk ilişkilerinin azalması ile kendi çekirdek ailelerine dönen 

muhafazakârların geleneklerinden belli bir oranda uzaklaştıklarını ve dinin 

gerekliliklerinden olan komşu hakkını yok saymaya başladıkları 

görülmektedir. Bu durum muhafazakârlığın ana öğeleri açısından 

eleştirilmeye değer bir özellik olarak görülebilir.  

     Birçok çalışmada muhafazakâr gençlerin sekülerleştiklerine dair ortaya 

konan veriler bulunmaktadır. Sekülerizmi, dini olguların ve doğaüstü 

faktörlerin bireyin yaşamında etkili olmaması anlamında ele alan Ertit’in 

(2019: 77), tanımıyla kıyaslarsak yapılan çalışmalarda türbanlı modern 

yaşamı benimseyen kadınların, lüks hayatı tercih eden gençlerin ‘dini 

unsurları’ yaşam alanında kullanıp kullanmadıkları bilinmemektedir. Bu 

nedenle şeklen modernleşen ve kapitalizmin nimetlerinden faydalanan 

gençlerin görünümü üzerinden sekülerleşip sekülerleşmedikleri tartışmalı 

durmaktadır. 

Muhafazakârlık, Modernlik Karşısında Ne Kaybetti?  

     Muhafazakâr olmak geçmişe saplanmaktan veya geçmişi 

putlaştırmaktan ziyade şu anı da görebilmeyi ve güncel olandan da zevk 

alabilmeye yönelmektir. Burada önemli görülen durum değişimin aniden 

olanı değil zamanla kabul edilebilir olanı tercih etmenin makbul olacağı 

düşüncesidir. Belirsiz ve büyük olan yenilik yerine sınırlı ve belirli 

değişimi sahiplenme kendini gösterir ve maceracı olmayan muhafazakâr 

olma eğilimi böylece kendini göstermiş olur (Oakeshot, 1962, akt; Seyrek, 

2004). Aslen Oakeshot’un muhafazakârlık eğilimlerinden anlaşılandan 

daha da öte yorumlar yapabilmek gerekebilir. Muhafazakâr olan bireyin 

yeniliği denedikten sonra sonuçları üzerinden yeniliği sürdürüp 
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sürdürmediği düşünülebilirken başkalarının yeniliği kabullendikten sonra 

yaşadığı sonuçlara bakarak da karar verdiği söylenebilir. 

     Batı muhafazakârlığı da Türk muhafazakârlığı da kendini modernite 

karşısında konumlandıran bir özelliğe sahiptir ve zamanla moderniteyi 

kendi kültür ve değerleri çerçevesince dönüştürerek kabullenmiştir. 

Modernitenin getirdiği yıkıcılığı pasifize ederek kendine uyarlayan Türk 

muhafazakârlığı Batı’nın kendi değerlerini yozlaştırmayan kısmını 

süzgecinden geçirerek kabullenmiştir (Dural, 2006). 

     İlerleyen zamana karşı muhafazakârlık ideolojisinin geçmişe olan 

bağlılığı geleneğe olan saygısı söz konusudur. Kimi zaman bazı 

çalışmalarda bu durum ‘nostalji’ kavramı çerçevesince ele alınmıştır. 

Aydınlanma çağının başlangıcı ile beraber ‘yeni’ olanın kabullenip 

geçmişe dair olan her şeyin eskide kaldığı bir anlayışla karşı karşıya kalan 

muhafazakârlık ideolojisi yerelliğin ve yereldeki kültürün korunmasından 

yanadır (Beriş, 2010). Türkiye’de aydınlanma düşüncesinin etkisiyle 

modern düşünce ve devrimci bakış açısına karşı duran muhafazakarlığın 

nostalji yanını İstanbul açısından ortaya koyan Beriş’e göre (2010) 

geçmişin önemi, geleceğe bakmak için muhafazakârlar açısından elzemdir.  

     Günümüzde geleneksel aileden yeni muhafazakâr ailenin varlığına 

işaret eden Kılıç (2013) yeni muhafazakâr ailenin dini ve geleneksel 

değerlerini koruyarak varlığını devam ettirdiğini ama bunun yanında da 

modernleştiğini belirtmektedir. Muhafazakâr ailelerin ideal çocuk sayısı 

olarak üç sayısını çoğunlukla belirttikleri araştırmada görülürken kadının 

çalışma hayatında yer almasına sıcak bakanlarında bir hayli yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Muhafazakâr gençlerin flört etmeyi büyük oranda normal 

karşılamadıklarının görüldüğü çalışmada demokrasinin büyük çoğunlukla 

iyi bir yönetim biçimi olduğu ailelerce dile getirilmiştir.  

     Ailenin modernleşme sürecine karşı duran bir yapısının olduğunu 

belirten Akın ise (2012) muhafazakârlık değerlerinin aile aracılığıyla 

korunduğunu ve geleceğe aktarıldığını belirtir. Modernleşme sürecinin 

okul ile çocuğa yansıtıldığının ve çocuğun aile ile okul arasında kalan bir 

sürecinin de olduğunu belirten Akın, aile yapısının modernleşme ve 

sisteme karşı duran yönlerini ortaya koymuştur. 

     Bülbül ve Sinan’ın (2010) yaptığı çalışmada, Türkiye’de gençlerin çoğu 

modernleşme taraftarı olsa da Tanıl Bora’dan aldığı ‘muhafazakâr 

modernleşme’ kavramının içeriğini doğrularcasına üniversite gençliğinin 

büyük bir kısmının kültürel yapıya ve geleneğe bağlı olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada 10 gençten 7’sinin milli ve manevi değerler açısından Batı’yı 

tehdit olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. Özellikle muhafazakâr ve dindar 

anlamında AKP’ye ve MHP’ye oy veren gençlerin %80 oranlarında Batı’yı 

değerler açısından tehdit olarak gördükleri belirlenmiştir. Burada dikkat 

edilecek temel nokta teknolojik unsurlar ve bazı popüler kültür açısından 
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gençlerin Batı’nın üstün taraflarının farkında olsalar da kendi gelenek ve 

değerlerinin de korunması gerektiğinin farkında olduklarıdır. 

     Yine aynı araştırma verilerinde dindar ve milliyetçi, muhafazakâr 

gençlerin devlet ve merkeziyetçi yapının otoritesini diğer öğrencilere göre 

daha yüksek oranda destekledikleri görülmüştür. Çalışmadaki birçok veri 

muhafazakâr gençlerin modernleşme sürecine rağmen kendi değerlerine 

sahip çıktıklarını ve yaşattıklarını göstermektedir. 

     Avcı’nın (2018: 24-25), modernizmin karşısında dindar gençliğin 

dönüşümünü ele alan gözlemlerine baktığımızda kutsalın ve geleneğin yok 

olduğu bir sürecin yaşandığını iddia etmektedir. Özellikle Avcı’nın dile 

getirdiği İslam’i giyim ve referansların yer edinmesi günümüzde belli 

oranda gerçeklik payı taşırken bu durumun bütün nesiller tarafından kabul 

edildiğine dair bir genellemenin düşünülmüş olması yanlış durmaktadır.        

Çalışmada Avcı’ya göre İslamcı ve dindar gruplar, 1980’den itibaren 

çevreden merkeze doğru yükselişe geçerek laik eğitime ve toplumun bazı 

kesimlerine yerleşme imkânı elde etmişlerdir (Avcı, 2018: 63). 

     Günümüzde muhafazakârların ve dindarların durumu, geleneğin geri 

gelmesinden daha çok modernitenin kabulüne, dini eğitimden ziyade 

profesyonel eğitime, Kuran’da anlatılan peygamber ve asrı-saadet 

hayatından çok modernizme boyun eğen bir yapı ile kendini gösterirken 

zaman zamanda muhafazakârlık ideolojisinin Müslümanlık ile bağının 

eleştirisi olarak görülmektedir (Avcı, 2018: 67-68). Yapılan bu tespite 

dayalı değerlendirmelerin gerçek anlamda muhafazakârların asrı-saadetten 

uzaklaştığını doğrulayacak farklı saha çalışmalarına ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. Şeklen yaşam tarzında değişen muhafazakâr ve dindar 

kesimlerin gerçekte dini vecibelerini yerine getirip getirmedikleri tam 

olarak bilinmemektedir. 

     Nitekim bu durumu kanıtlayacak şekilde nitel görüşmelerde bazı 

gençlerin söyledikleri aynı çalışmada dikkat çekmektedir. Muhafazakâr ve 

dindar gençler dini ve geleneksel anlamda bazı değerlerin öğrenilmesi 

adına ailelerinden baskı görseler de gençlerin bundan daha sonraki süreçte 

memnun oldukları belirlenmiştir (Avcı, 2018; 124). Bu durumda gençlerin 

belli bir süre yaşamlarında olan değişmeler sonradan gençlerin dini ve 

geleneksel yaşamlarına geri dönmedikleri anlamını taşımamaktadır. Bu 

durumu netleştiren diğer bir unsur da çalışmada gençlerin aslen 

modernleşmekten ziyade ‘biz de varız’ çabası içinde olduklarının dile 

getirilmesidir. Dindar gençliğin önceki dönemlerde dışlanmaya maruz 

kaldığını ve yeni dönemde kültürel alandan diğer alanlara kadar her alanda 

kendini göstermek istedikleri belirlenmiştir (2018: 216-217).  

     Günümüzde muhafazakâr ve dindar gençlerin modernleşme karşısında 

değiştiklerini ve dini yaşam ile geleneksel yaşamı arka plana attıklarına 

dair verileri paylaşan çalışmaların çoğu bu durumu es geçmektedir. 
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Gerçekte dindar ve muhafazakâr gençlerin yaşam tarzı olarak moderniteye 

direnemedikleri gözlemlense de aslen gençlerin kendilerini dışlayan 

kesimlere karşı sizin var olduğunuz alanlarda biz de var olmayı biliriz 

durumunu göstermeye çalıştıkları söylenebilir. Bu durum da muhafazakâr 

ve dindar gençlerin dini ve gelenekleri unuttuğu anlamına gelmemektedir.  

     Vatandaş ve arkadaşlarının yaptığı bir proje çalışmasında kendisini 

dindar olarak nitelendiren gençlerin %17,6’sı, İslamcı olarak nitelendiren 

gençlerin %17,8’i, Müslüman olarak nitelendirenlerin de %25,6’sı hiç 

namaz kılmamaktadır. (Vatandaş vd., 2016: 36) Bu veriler bazı 

muhafazakâr ve dindar kesimlerce eleştirilecek veriler olarak görülse de 

tam tersi modernleşme ve kültürel erozyonun en üst seviyede olduğu bu 

süreçte dindar, Müslüman ve İslamcı olarak nitelendirilen gençlerin 

ortalama %80’den fazlasının namaz kıldığını göz ardı edildiği anlamında 

da değerlendirilebilir.  

     Akın ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmada da muhafazakârlar için 

önemli olan temel unsurların en başında aile gelirken aileyi gelenek ve din 

unsurunun takip ettiği belirlenmiştir. Çalışmada gençler tarafından 

muhafazakârlığın farklı görüşlere tahammül edememe, yeniliklere karşı 

olma ve köylü olma ile ilgisinin olmadığı da yüksek oranlarda dile 

getirilmiştir.  

     Yapıcı’nın (2012) üniversite gençleri için yaptığı çalışmada 

modernleşmeye ve sekülerizme rağmen gençlerin büyük oranda inançla 

ilgili değerlere sahip olduğu görülmektedir. Üniversite gençliğinin 

%89,61’i Allah’a, %88,83’ü Peygamber’e ve %86,55’i de Kuran’a 

inanmaktadır. Bunun yanında üniversite gençliğinin %76,61’i düzenli 

olarak da Ramazan orucunu da tuttuğu belirlenmiştir. Bu oranlar içinde en 

az oran %32,98 ile düzenli namaz kılan gençlerde görülmektedir. Özellikle 

muhafazakâr ve dindar nesiller için ‘namaz’ hususu eleştirel açıdan 

yaklaşılması doğru bir noktayı göstermektedir. Yapıcı, bu durumu ele 

alırken gençlerin dine olan güven ve inançların azalmadığını, azalanın 

günlük namazlara olan sadakat olduğunu belirterek bu durumda gençlerin 

günlük namaz konusunda iflasını dile getirmiştir.  

     Kımter (2014) tarafından yapılan bir araştırmada gençlerin %46,7’si 

kendini ‘dindar olarak tanımlarken %35,1 oranında bir kesimin de kendini 

‘biraz dindar’ olarak tanımladıkları görülmüştür. İdeolojik olarak 

sınıflamanın yapılmadığı çalışmada gençlerin büyük bir oranda din 

faktörünü göz önüne koydukları görülmektedir. Bu durum 

modernleşmenin ve kapitalist sistemin gençlerde belli bir oranda seküler 

yaşam tarzını benimsetmiş olsa da din unsurunun gençler tarafından hala 

etkin bir faktör olarak kabullenildiğini göstermektedir. 

     Şahin’in (2010) yaptığı tez çalışmasında ise Türkiye’deki önemli olan 

dört üniversitede gençlerin muhafazakârlık eğilimlerinin olup olmadığına 
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bakılmış ve muhafazakârlığın öğeleri üzerinden gençlerde bu öğelere 

eğilimlerin olduğu görülmüştür. Ön yargı, akıl, otorite-iktidar, 

tarih/gelenek, eşitlik/özgürlük, aile, mülkiyet, din/ahlak ve siyaset gibi vb. 

kavramların muhafazakârlık ideolojisi açısından önemlerine değinen 

çalışmada gençlerin bu kavramlara karşı duyarlı oldukları belirlenmiştir.  

     Başka bir araştırmada ise (Tükel Paker, 2017) İzmir’deki 

üniversitelerde öğrencilerin muhafazakâr öğelere sahip olmasına dair 

önemli veriler elde edilmiştir. Üniversite gençlerinde aile ve dinin 

öneminin koruduğunun görüldüğü araştırmada bayram günleri değerini 

korumakta, gençlerin çoğu Ramazan orucunu tutmakta ve gençler için 

ibadet yapma oranı azalsa da ibadetlere olan inancın devam ettiği 

görülmektedir.  

     Bu araştırmalardan da anlaşılacağı gibi Türkiye’de muhafazakâr 

gençler açısından muhafazakârlık ideolojisi ve bu ideolojinin önemli 

öğeleri hala değerini korumakta ve modernleşmenin etkisine rağmen aile 

ve din unsuru büyük bir oranda etkisini korumaya devam etmektedir.  

      Sonuç  

      Türkiye’de son zamanlarda yapılan birçok araştırmada modernleşme 

karşısında muhafazakârlık ideolojisinin değer kaybettiğini belirten 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda dile getirilen iddiaların 

çoğu muhafazakâr kesimlerin genç nesilleri üzerinden değerlendirilmekte 

ve muhafazakârlık öğelerinin yozlaştığı iddia edilmektedir. 

     Bu ve buna benzer iddialar belli bir oranda gerçekleşmiş olsa da hala 

muhafazakâr gençlerin aile, din ve diğer muhafazakâr öğeleri önemsediği 

ve bu öğelerden uzaklaşmadığı göz ardı edilmektedir. Seküler yaşama dair 

bazı davranışların yanında modernleşmenin izlerinin daha çok giyim, 

eğlence ve lüks hayat üzerinden ele alındığı bu dönemde gençlerin şeklen 

sosyal hayatta yaşadığı dönüşüm onların muhafazakârlığın içeriğini 

kabullenmedikleri ve öğelerini artık sahiplenmedikleri anlamına 

gelmemektedir. 

     Muhafazakâr gençlerin yaşadığı sosyal hayattaki dönüşümleri 

moderneleşme ve sekülerleşme bağlamından farklı değerlendirmek 

gerekmektedir. 28 Şubat’ı yaşamış muhafazakârların geçmişte yaşadığı 

dışlanma sürecini kendi evlatlarının yaşamasını istememesi makul 

görülmelidir. Bu nedenle zenginleşen muhafazakârların yeni nesillerinde 

yaşanan sosyal yaşamın değişen yüzü aslen bir karşı duruş ve aslen ‘biz de 

bu dünyada her alanda yer alabiliriz, bu kabiliyete sahibiz’ demenin başka 

bir ifadesi olarak görülmelidir. Bu durumda muhafazakârlığın öğeleri yer 

yer unutulmaya maruz kalsa da aslen çoğu değerlerin yerini ve önemini 

koruduğu unutulmamalıdır.  
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SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN YAŞLI ZORBALIĞI 

Erdinç KALAYCI & Ayşe Sezen SERPEN 

1. Giriş 

Yaşlanma süreci, doğum ile birlikte başlayıp, büyüme ve gelişme 

çağından sonra bireyin verimsizlik ve durgunluk dönemine girdiği ve 

biyolojik yapının ölümüne kadar devam eden bir süreci kapsamaktadır.  

Yaşlı nüfusu gün geçtikçe artış gösterdiğinden dolayı yaşlılık ciddiye 

alınması gereken bir konu haline gelmiştir. Üretkenlik, yeterlilik, 

bireysellik ve bağımsızlıkta azalma süreci olarak görülen yaşlılık 

sürecinde, toplum tarafından yaşlı bireylere ve yaşlılığa kalıp yargılarla ve 

ayrımcı bir tutum ile bakılmaktadır. Yaşlının nasıl davranacağı, 

duygularının ne olacağı artık bireye değil yaşına bağlı olarak 

değişmektedir.  

Geliştirilen etkin tanı ve tedavi yöntemleri ile hastalıkların önlenmesi 

ve erken dönemde teşhis ve tedavinin sağlanması, koruyucu sağlık 

hizmetlerinin gelişimiyle doğurganlık hızı ve bebek ölümlerinin azalması, 

beslenme alışkanlıklarının olumlu yönde gelişmesi ortalama yaşam 

beklentisinin yükselmesini sağlamıştır (Konak ve Çiğdem, 2005). 

Günümüzde nüfus artış hızındaki azalma eğilimi ve ortalama yaşam 

beklentisinin yükselmesi genel nüfus içinde yaşlı nüfus oranının artmasına 

yol açmakta ve dünyamız giderek demografik yaşlanma sürecine 

girmektedir (Çilingiroğlu ve Demirel, 2004; Danış, 2008). “Nüfusun 

yaşlanması” olarak adlandırılan bu demografik değişimin etkileri 

toplumlarda farklı şekillerde görülmektedir. 

20. yüzyılın başından itibaren sanayileşme ve kentleşmenin etkisi ile 

değişen toplumda ortaya çıkan çekirdek aile modelinde, yaşlıların aile 

içindeki konum ve statüsü de eski önemini yitirmiştir (Altan ve Şişman, 

2003).  

Yaşamını yalnız sürdürmek zorunda kalan yaşlı bireyler, yaşlanma ile 

ortaya çıkan sorunlarla mücadelede çevresinden beklediği desteği eskiden 

olduğu ölçüde bulamamaktadır (Altan ve Şişman, 2003). Bu süreçte yaşlı 

bireyler genellikle; 
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Eklenen Bilgiler 

- Sağlık açısından; sınırlı yeteneğinin veya hastalığın kabul 

edilmesindeki zorluklar, 

- Sosyal durum açısından; arkadaşlarının veya birlikte 

yaşadığı kişilerin ölmüş olması, aile üyeleri ile birlikte yaşamını 

devam ettirme zorunluluğu veya fonksiyonel yetersizliği sonucu 

izolasyon durumunun ortaya çıkması (DPT, 2007), 

- Ekonomik durum açısından; yaşlanan nüfusun giderek 

daha sağlıklı olması ve kendi bakımlarını geçmiş nesillere oranla 

nisbeten daha fazla üstlenebilecek potansiyele sahip olmaları 

ekonomik dezavantaj ile karşı karşıya olan yaşlıların ihtiyaçlarının 

karşılanması ile ilgili risklerin ortaya çıkmasına neden olmakta 

(Waterhouse ve Angley, 2005), yaşlılar önceki yıllara göre değişen 

ihtiyaçlarını karşılayamamakta; sanayileşmiş toplumlarda yaş 

ayırt edici bir rol oynadığından gelirlerini artıracak ve yaşam 

düzeylerini yükseltecek ek iş bulmada güçlükler yaşamakta, 

yaşlandıkça daha az çalışmakta, üretmekte ve kazanmaktadır 

(Danış, 2008), 

Ayrıca, yaşlı bireyler, emekli olmaları ve gelirin azalması vb. 

nedenerle yalnızlık ve sosyal izolasyon (Fadıloğlu, 1992), gelecek 

kaygısı (Khorsid, 1992) ve sosyal kaygı (Clark ve ark., 1997) gibi 

psiko-sosyal sorunlar da yaşamaktadır.  

Politikalar açısından; yaşlının sağlık bakımı içinde harcama 

önceliklerinin saptanmasında pahalı, uzun süreli ve tedavi edilemez gibi 

düşünülmesi, çalışma yaşamında popüler görülmemesi, yaşlı kişilerin 

toplumda yaptırımlarının olmadığına ilişkin yaygın kanı, ihmal ve 

istismara açık olmaları, başkaları tarafından bakım veya yardıma 

ihtiyaçlarının olması, ödeme veya karar verme yeteneklerinin azaldığının 

düşünülmesi gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar (DPT, 2007). 

Bu sorunların yanı sıra, yaşlı bakımevlerinde yaşlı bireylerin arasında 

görülen sorunlardan biri de zorbalık davranışları olarak ortaya çıkmaktadır. 

“Zorbalık” terimi çoğunlukla çocuklar ve gençler arasında görülen 

davranışı düşündürmekle birlikte; yaşlı bakımevlerinde yaşlı bireyler 

arasında görülen zorbalık davranışlarının göz ardı edilmesi zorbalığın 

yaratabileceği sonuçlar açısından da risk taşımaktadır.   

2. Zorbalık 

Zorbalık, şiddet ile ilişkili bir davranış biçimi olarak düşünüldüğünden 

zorbalık kavramının anlaşılabilmesi için şiddet kavramına değinilmesi 

gerekmektedir.  
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2011) şiddeti aşağıdaki üç ana başlıkta 

sınıflandırmaktadır: 

Kendine Yöneltilmiş Şiddet: Kendine yöneltilmiş şiddette şiddete 

başvuran ve şiddetin mağduru olan kişi aynı kişidir. Bu şiddet türü kendi 

kendine zarar verme ve intihar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Kişiler Arası Şiddet: Bu şiddet türü kişiler arasında yaşanan şiddettir ve 

kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri, aile ve yakın kişilerle 

ilgili ve genellikle evde yaşanan şiddet, diğeri ise toplumda tanıdıklara ya 

da yabancılara yönelik olan şiddettir. Kişiler arası şiddet, doğası itibariyle 

fiziksel, cinsel ve psikolojik olabilmektedir.  

Toplu Şiddet: Bu şiddet türü geniş gruplar arasında yaşanan şiddettir ve 

kendi içinde sosyal, ekonomik ve politik olmak üzere üçe ayrılır. Toplu 

(kolektif) şiddet, planlı ve belirli bir sosyal amaç çerçevesinde 

oluşturulmaktadır. Bu şiddet organize gruplarca gerçekleştirilen nefret 

suçları, terörist saldırı ve suç örgütlerince yapılan suçları kapsamaktadır. 

Bu kavramsallaştırmalara baktığımızda zorbalık ve şiddet arasındaki 

ilişki önemlidir. Bir şekilde şiddetin içerisinde bulunarak cezaevinde 

bulunan çocukların zorbalık davranışına yönelmelerinde bu ilişkinin 

önemi açıktır. 

Zorbalık, kışkırtma unsuru olmaksızın aralarında güç dengesizliği 

bulunan aynı yaştan birey ya da grupların kendini savunamayan 

kişi/kişilere karşı zaman içinde tekrarlı biçimde, karşı tarafı incitme, zarar 

verme veya korkutma amaçlı uyguladıkları fiziksel, sözel ya da psikolojik 

saldırı içeren saldırgan davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Farrington , 

1993; Olweus, 1993; Smith, 1994). Zorbalık araştırmacılar tarafından 

farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir. Ancak kullanılan tüm zorbalık 

tanımlarında zarar verme niyeti içeren saldırgan bir davranış olması, 

zaman içinde tekrarlı olması, güç dengesizliğine dayanan kişiler arası ilişki 

içinde gerçekleşmesi kabul gören kriterler arasındadır (Arseneault, Bowes 

ve Shakoor, 2010; Olweus, 1993; Smith ve ark, 2002).  

Akran zorbalığı kavramı çocuklar ve adölesan bireyler arasında 

özellikle son yıllarda en çok tartışılan ve araştırılan konular arasında 

olduğu görülmektedir. Çocuklar ve gençler arasında var olan akran 

zorbalığı yaşamlarının başında oldukları varsayıldığından önemli bir sorun 

olarak göze çarpmakta ve araştırılması da gayet doğal karşılanmaktadır. 

Ancak yaşamlarının son evresine girmiş ve çeşitli sebeplerden dolayı yaşlı 

bakım evlerinde kalan yaşlı bireyler arasında görülen akran zorbalığı 

davranışını da göz ardı etmemek gerekmektedir.  
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3. Yaşlı Zorbalığı 

Daha önce de belirtildiği gibi “zorbalık” kelimesi yaygın olarak okul 

çocukları veya ergenlerle ilişkili olsa da, özellikle yaşlı bakım evlerinde 

yaşayan yaşlı bireyler arasında da zorbalık davranışı görülmektedir. 

“Yaşlılarda akran zorbalığı” genel olarak daha az bilinmektedir.  

Yaşlı bakım evlerinde genellikle lise çağındaki gençler arasında var 

olan kast sistemine benzer bir sistem bulunmaktadır. Örneğin, yaşlı bir 

grup yemekhanede kendilerine özel bir yer edinebilir (Mapes, 2011). Aynı 

şekilde TV odasının kontrolünü yönetebilir ve odada kimin 

bulunabileceğini, nerede oturabileceklerini ve hangi kanalın izleneceğini 

belirleyebilir (Creno, 2010; Span, 2011).  

Ayrıca, yaşlı bakım evlerinde görece birbiri ile samimi olan yaşlı 

bireylerin diğerlerini masalarına oturtmak istemedikleri ve bu durumu 

yüksek sesle ifade ettikleri; yaşlı bireylerin cinsel yönelim, etnik köken, 

sosyo-ekonomik durum gibi farklılıklardan ötürü diğer yaşlı bireyler 

hakkında alaycı tutum ve davranış içinde olabilecekleri ifade edilmektedir 

(Parker, 2011). 

Yaşlı bireyler arasında olan zorbalık ile ilgili kullanılan çeşitli terimler 

mevcuttur. Crick ve Grotpeter (1995), “ilişkisel saldırı”, Wood (2007), 

“sakinin sakine yapmış olduğu ilişkisel saldırı”, Cardinal (2015), sosyal 

saldırı, Rosen, Pillemer, ve Lachs (2008), “sakinden sakine yaşlı 

istismarı”, Cardinal (2015), “sakinin sakine yapmış olduğu yaşlı zorbalığı” 

olarak bir kaçı ifade edilmektedir. Bu terimlerin çoğu (ör. “ilişkisel 

saldırganlık” ve “sosyal saldırganlık”), fiziksel zorbalığın yaşlılarda daha 

az sıklıkta meydana geldiği varsayımına dayanarak zorbalığın sosyal ve 

sözel yönlerine daha fazla vurgu yapmaktadır. 

Literatürde yaşlı bireyler arasında görülen zorbalıkta, zorbalık 

kavramının yaşlı zorba tarafından gücünü ilan etme, kurbanları sindirme 

olarak görüldüğünü, zorbaların diğer yaşlı bireyleri fiziksel olarak kötüye 

kullanarak vurmak, yumruklamak, itmek veya tekmelemek olarak eyleme 

geçtiğin ifade edilmektedir (Parker, 2011).  

Ayrıca, zorbalığa maruz kalmış yaşlı bireylerin, yaşlarından ve içinde 

bulundukları sosyal süreçlerinden dolayı bu bilgiyi paylaşmayı 

sevmedikleri; yaşlı bireylerin karşılaştıkları sorunları aileleriyle 

paylaşmadıkları çünkü aile üyelerine yük olmak istemedikleri de ifade 

edilmiştir (Andrada, 2014). Zorbalığa maruz kalan yaşlı bireylerin diğer 

yaşlı bireylerden yardım isteme sürecinde ise yine zorbalıktan kaçıp bakım 

evinde izole bir yaşam süren diğer yaşlı bireylerin olabileceğini 

belirtmiştir. 

Yaşlı bireylerde görülen zorbalığı tam olarak anlayabilmek için bu 

kavramı yaşlı bireylerin yaşamış oldukları diğer benzer yapılardan ayırmak 
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son derece önem teşkil etmektedir. Yaşlı bireylerdeki zorbalık süreci 

benzer görünmelerine rağmen, bunama ile ilişkili ajitasyon ve 

saldırganlıktan farklıdır, çünkü zorbalık, tanım olarak, kasıtlıdır ve kasıtlı 

saldırganlık eylemlerini içermektedir. Dolayısıyla demanslı yaşlı bir 

bireyin göstermiş olacağı saldırgan tutum ve davranışlar ile zorbanın 

göstermiş olacağı saldırganlık aynı içerikte değildir.  

Bonifas ve Frankel (2012), yaşlı zorbaların özellikle yaşlı bakım 

evlerine yerleştikten sonra sosyal ilişkileri, empatik tutumları ve bireysel 

farklılıkları kabul etmedikleri için zorba davranışlar sergilediklerini ifade 

etmiştir. Span (2011), zorbaların yaşlı bakım evlerinde kimlik, güvenlik ve 

aidiyet duyguların kaybettikleri için zorbalık davranışları eğiliminde 

olduklarını belirtmiştir. Mapes (2011) ise zorbalık eğilimi gösteren yaşlı 

bireylerin zaten yaşam boyu kişilik özelliklerin bu tür davranışların 

olduğunu ve patolojisinin bir fonksiyonu olarak tanımlamış ve süreğen bir 

davranış bütünü olarak belirtmiştir.  

Aynı zamanda yaşlı bireylerin uzun bir yaşam deneyimlerinden sonra 

toplu yaşama geçişlerinin alışkın olmadıkları birçok yaşam değişikliklerini 

ve düzenlemelerini de birlikte getirecektir. Paylaşılan alanlar, ortak zaman 

geçirme alanları, sınırlamalar gibi yeni düzenlemeler ile birlikte yaşlı 

bireyler yıllardır sahip oldukları bağımsızlık ve özgürlük duygularında 

nispeten özveride bulunmaları gerekecektir. Dolayısıyla bu durum yaşlı 

bireyler üzerinde ekstra bir gerginlik ve sabırsızlık hali yaratacağı 

düşünülmektedir. Bonifas ve Frankel (2012), bu süreçten sonra yaşlı 

bireylerin bir kısmının kabuğuna çekilip zorbalığa maruz kalan taraf,  bir 

kısmının ise saldırgan tutum ve davranışlar ile birlikte zorba olan taraf 

olduğunu belirtmiştir ve mağdurları pasif veya kışkırtıcı olarak ikiye 

ayırmıştır. Pasif kurbanlar utangaç, sessiz, endişeli ve güvensiz; kışkırtıcı 

kurbanlar ise sinir bozucu, rahatsız edici ve müdahaleci olarak 

tanımlanmaktadır.  

Yaşlı bakım evlerinde kalan yaşlı nüfusu arttıkça yaşlı bireylerin 

karakteristik olarak da çeşitliliği artmaktadır. Dolayısıyla başlı başına 

sadece bu durum bile yaşlı bireyler arasındaki zorbalık süreçlerini 

etkileyebilir. Ogle, Rubin ve Siegler'e (2013), Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu’nun DSM V’e göre bir tanı olduğunu belirtmiş ve bu travma 

sürecinin on yıllarca sürebileceğini ifade etmiştir. Bu tür bireyler 

toplumdan kendini soyutlamakta ve alkole daha fazla eğilim 

göstermektedir. İlerleyen yaşlarına doğru gelen bu tür bireyler yaşlı bakım 

evlerinde hem zorba hem de zorbalığa maruz kalan kurban rolünde 

karşımıza çıkabilmektedir.  

4. Akran Zorbalığına Çözüm Olarak Sosyal Hizmet 

Sosyal hizmet; insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal 

değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan 
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ilişkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi 

amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin 

teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına 

müdahale eden bir meslektir. Müdahale alanlarını da; kadın, çocuk, yaşlı, 

engelli, mülteci, sığınmacı, evsizler, yoksullar vb. oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla temelinde insan hakları ve sosyal adalet bileşenlerinin olduğu 

bir disiplinde, toplumda bireylere yönelik yapılan baskı, önyargı, ayrımcı 

tutum, ötekileştirme gibi durumlarda sosyal hizmet uzmanının rol ve 

sorumlulukları önemlidir.  

Sosyal hizmet, toplumda dışlanmış, dezavantajlı ve güçsüz 

sayılabilecek bireyler ve gruplarla çalışmayı içerir. Yaşlı bakım evlerinde 

meydana gelen zorbalık süreci ise bu dışlanma ve eşitsizliğin en belirgin 

göstergelerinden biridir. Yaşlı bireyleri etkileyen eşitsizlikler, yalnızca 

kronolojik yaşla ilgili değildir, aynı zamanda bireylerin kimliğini oluşturan 

cinsiyet, etnik köken, sınıf ve engellilik durumları ile de ilgilidir. Tam da 

bu süreçte bu etkenlerden dolayı yaşlı bireylerin birbirine karşı yapmış 

oldukları zorbaca tutumlar öncelikli olarak sosyal hizmet uzmanının 

ilgilenmesi gereken sorunlardır.  

Zorbalık sürecinde incelenmesi ve irdelenmesi gereken iki temel taraf 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi zorbalığı yapan “zorba” iken; diğeri ise 

zorbalığa maruz kalan “kurban” olarak öne çıkmaktadır. Sosyal hizmet 

uzmanı vakalarında dezavantajlı grupların hakkını savunan bir meslek 

elemanı olmakla birlikte, zorbalık sürecinde kurbanın yanında olduğu 

kadar zorbanın da yanında olması gerekmektedir. Sosyal hizmet uzmanı 

zorbanın geçmiş yaşam deneyimlerini, ilişkilerini araştırmalı ve zorbalık 

eylemine neden olan etkileri ortaya çıkarmak için çaba sarf etmelidir.  

Sheafor ve Horejsi (2003) bir mesleğe sahip her insandan bir grup 

etkinlikler gerçekleştirmesinin beklendiğini belirtmektedir. Benzer bir 

şekilde sosyal hizmet uzmanı rolündeki bir kişinin uygulama sürecini 

dikkatli bir şekilde analiz etmesi, en etkili müdahale tekniklerini 

uygulaması beklenmektedir. Kişilerin mesleğin gerçekleştirmesinin kişisel 

ve duygusal bir yanı olsa da bunun yanında bir sosyal hizmet uzmanının 

neleri yapıp neleri yapmayacağına ilişkin mesleki sınırlar ve standartlar var 

olmaktadır. Bu bağlamda sosyal hizmet uzmanlarının birbiriyle bağlantılı 

on temel rolü bulunmaktadır. Bu rollerden birsi de savunuculuk rolüdür.  

Savunuculuk; müracaatçıların gereksinim duydukları şeylere sahip 

olmalarına yardımcı olmak için müdahale etmektir. Bu müdahale 

genellikle müracaatçı ve yanıt vermeyen sistem arasındaki ilişkileri odak 

alır. Müracaatçıların kendilerine özgü gereksinimleri vardır ve sosyal 

kurumlar, kuruluşlar ve topluluklar bu gereksinimleri karşılamak istemez. 

Yanıt vermeyen bu sistemlerin, müracaatçıların gereksinimlerini 

karşılamaları amacıyla, hizmet politikalarında ya da programlarında 
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değişiklik yapmaları için bu sistemlere baskı yapılması gerekir (Duyan, 

2010). 

Sosyal hizmet uzmanı yaşlı bakım evinde zorbaca davranışlara maruz 

bırakılmış olan bireylerin haklarını korumak ve savunmakla yükümlü bir 

meslek elemanıdır. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanı zorbalığın sebebini, 

ilişkiler ağını, kurbanın bu süreçten ne derece ve hangi düzeyde 

etkilendiğini etraflıca araştırmalı ve buna uygun sosyal hizmet 

müdahalelerini gerçekleştirmelidir.  

Yukarıda belirtilen tüm planlama ve müdahaleler sosyal hizmet 

uzmanının mikro boyutta yapmış olduğu uygulamalardır. Ancak zorbalık 

sürecini önlemek için mikro boyutta yapılan müdahalelerin yeterli 

olmayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanı mezzo ve 

makro düzeyde de birtakım uygulamalar gerçekleştirmesi gerekmektedir.  

Sosyal hizmet uzmanı mezzo düzeyde kurum personeli ve idaresi için 

eğitim organizasyonunda veya kurum içinde yaşlı bireyler arasındaki 

zorbalığın bir değerlendirmesinden sonra bütünleştirilebilecek bir zorbalık 

önleme programı hakkında idare ile koordineli bir şekilde çalışmalar 

yapmalıdır. Bir urumda zorbalığı yalnızca sosyal hizmet uzmanının 

bilmesi yetmeyecektir. Çoğu zaman yaşlı bireyler ile birlikte olan (bakım 

elemanları, temizlik elemanları vb.) personelin de zorbalık hakkında 

fikirlerinin olması oluşabilecek zararları önleme ya da azaltma açısından 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Sosyal hizmet uzmanı makro düzeyde ise zorbalığı önleme konusunda 

ses olma ve savunuculuk yapma yetkinliğine sahiplerdir. Bu bağlamda 

zorbalık politikaları ve bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler için lobi 

oluşturmaları gerekmektedir.  

5. Sonuç 

Yaşlılık, bireyin hayatında yeni bir sürecin başladığı ve bu süreçle 

birlikte birçok sorunun da yaşandığı bir dönemdir. Bu sorunlardan bazıları; 

bireyin bedensel ve zihinsel fonksiyonlarında yaşanan gerilemeler, 

sağlığın, üretkenliğin, statünün, gelir durumunun,  sosyal çevre ile olan 

yakın ilişkilerin azalması olarak sıralanabilir. 

Bu sorunlar ile birlikte çeşitli sebeplerden dolayı yaşlı bakım evlerinde 

yaşamlarını sürdüren ya da sürdürmek zorunda kalan yaşlı bireylerin 

kurumda da yaşamış olduğu sorunlardan birisi zorbalık sürecidir. 

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireyler arasında olan zorbaca eylemler ve 

davranışlar genellikle yaşlı bireyin yaşı, içinde bulundukları durum, rol 

kaybı gibi sebeplerle çok fazla önemsenmemektedir. Sosyal hizmet 

disiplini her dezavantajlı grup ile birlikte çalıştığı gibi kuşkusuz zorbalığa 

maruz kalan yaşlı birey ile de çalışmak ve hak savunuculuğu yapmak 

durumundadır. Ancak sosyal hizmet uzmanı kurbanın hak savunuculuğu 
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rolünü yerine getirirken zorbanın neden böyle eylemler gerçekleştirdiğine 

ilişkin müdahale planlarını da göz ardı etmemelidir.   

Yaşlı bakım evlerine çeşitli sebeplerden ötürü gelmiş yaşlı bireylerin 

haklarını savunabilmeleri ve sorunları hakkında konuşabilmeleri birçoğu 

için oldukça zor olmaktadır. Yaşlı bireylerin birçoğunun yaşlı bakım 

evlerine gelmeden önce yakınlarından ya da sosyal çevresinden birtakım 

zorba davranışlara maruz bırakıldığı düşünüldüğünde, yeni bir çevrede 

göreceği zorba davranışların daha büyük sorunları getireceği 

unutulmamalıdır. Sepe (2015), yaşlı bakım evlerinde kalan yaşlılar yapmış 

olduğu çalışmada zorbaca eylemlere maruz klan yaşlı bireylerin sık sık 

intihar etmeyi düşündüklerini, kaygı bozukluğu geçirdiklerini ve anksiyete 

yaşadıklarını ifade etmiştir.  

Sosyal hizmet uzmanları yaşlı bakım evlerinde görülen ve fakat 

genellikle sorun olarak değerlendirilmeyen yaşlı zorbalığı ile ilgili 

müdahale planları gerçekleştirmelidir. Genelci sosyal hizmet kapsamında 

sosyal hizmet uzmanları birey, grup ve toplum düzeyinde farklı müracaatçı 

grupları ile müdahaleler gerçekleştirmektedir. Yaşlı zorbalığına yönelik 

etkili müdahale yöntemleri uygulayabilmek için bütüncül bir bakış açısıyla 

her bir düzeyde uygulamalar yapılmalıdır.  

Sosyal hizmet uzmanları sorunun bireyden kaynaklandığını ve birey 

düzeyinde yapacağı etkili müdahale planları ile sorunlara yönelik 

çözümlerinin de kalıcı olacağını unutmamalıdır. Dolayısıyla sosyal hizmet 

uzmanları, hem zorba hem de mağdur ile planlı değişim sürecine bağlı 

kalarak bir müdahale programı oluşturmalı ve uygulamalıdır.  

Sosyal hizmet disiplinin diğer düzeyini de gruplarla sosyal hizmet 

uygulaması oluşturmaktadır. Grup çalışması, küçük insan grupları yoluyla, 

bireyde ve çevrede arzulanan değişmeleri yaparak, sorunların çözümüne 

yardım etme sürecidir. Grup yaşantısı içerisinde bireyin kendini daha 

gerçekçi bir biçimde algılayabilmeyi başarmasına, benlik saygısını 

kazanabilmesine, yaşantılara daha açık olabilmesi ve kendisine acı veren 

durumlarla başa çıkabilmesine yardım edilir. Böylece bireyin kişiliğinde, 

kendi benliğine ve diğer insanlara ilişkin tutumlarında, davranışlarında 

anlamlı değişmeler olur (Yalom 1992). Sosyal hizmet uzmanları grup 

çalışması ile birlikte müracaatçıların psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik 

gereksinimlerinin karşılanmasında ve davranış ve tutumların değişmesinde 

rol oynayabilir. Dolayısıyla, zorba ve mağdur her iki grup ile yapılacak 

grup müdahaleleri ile yaşlı zorbalığına yönelik etkili çözümler 

üretilebileceği düşünülmektedir.  

Yaşlı zorbalığı ile gençlerde görülen akran zorbalığı arasında hiçbir fark 

yoktur. İkisi arasındaki en temel fark, gençlerde görülen akran zorbalığının 

daha görünür olmasıdır. Toplum üzerinde de akran zorbalığı denildiğinde 

akla ilk olarak gençler gelmekte ve konu ile ilgili çeşitli çalışmalar 
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yapılmaktadır. Ayrıca gençlerde görülen akran zorbalığına ilişkin sosyal 

hizmet uzmanları, psikologlar, rehber öğretmenler, kolluk kuvvetleri ve 

hatta ebeveynler olmak üzere farklı gruplar hak savunuculuğunu 

yapmaktadır. Sosyal hizmet disiplininin yaşlı zorbalığına yönelik makro 

düzeyde yapacağı uygulamaların temelini toplumu bilinçlendirmeye ve 

böyle bir sorunun olduğunu bilmelerine yönelik farkındalık çalışmaları 

oluşturmalıdır.  
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İSLAMCI DERGİLERDE SİNEMA ALGISI ÜZERİNE 

BETİMSEL BİR DEĞERLENDİRME  

Ali Ulvi Özbey* 

Giriş 

Sinema uyguladığı teknikler sayesinde izleyicinin bakarken 

görmemesini sağlayan çok önemli bir zanaat olarak kendini 

göstermektedir. İzlediğiniz her bir karenin kendine has özelliği 

bulunduğundan ve siz bunun teknik boyutuna hâkim olamadığınızdan 

sinemanın bu eşsiz ve dahiyane gücüne kendinizi kaptırırsınız. Verilmek 

istenen mesaj aşk dolu hikâyelerde seyirciye ulaştırılabildiği gibi çok basit 

ve sıradan çizgi filmlerle de aktarılabilir. Bu konuda düşüncemizi 

desteklemek adına referans olarak göstereceğimiz sinema eleştirmeni Nijat 

Özön’e göre, sinemayı bir propaganda aracı olarak da kullanabiliriz. 

Üstelik görüntülerinin inandırıcılığı, kandırıcılığı ve etkililiği yüzünden 

propaganda araçlarının en güçlüsüdür (Özön, 1984, s. 8). 

Cengiz T. Asiltürk “Sinemada Diyalektik Kurgu” isimli eserinde 

sinema ve sinema seyircisini betimleme şekli dikkate değer bir nitelik 

kazanmaktadır. Ona göre, izleyicilerin, katılmaya can attıkları bu büyülü 

ritüeller karşısında, ziyaret ettikleri bir tapınağın önündeymişçesine pür 

dikkat durmaları da sinemanın nedenli etkili bir sanat olduğunu gösterir. 

Sinemanın yaratıcıları olarak kabul gören Lumière Kardeşler’in bu ilk film 

gösteriminden kısa süre sonra hızla yayılan sinema; insanlar için tutkulu 

bir eğlence, kimi ülkeler içinse önemli bir sanayi kolu oldu. Sinema 

filmlerinin Amerikan ihracat listesinde özel bir önem taşıması en somut 

örneklerden biridir. Bugün herhangi bir ülkede bir yıl içinde gösterimi 

yapılan Hollywood filmlerinin sayısı göz önüne alındığında; sinemanın,    

ABD’nin dış ticaret hacmindeki yeri kolayca görülecektir (Asiltürk, 2008, 

s. 9). Asiltürk’ün 20002li yıllarda dile getirdiği gerçekliği André Bazin 

1966 yılında şu şekilde ifade etmektedir:” Sinemanın çağdaş yaşamdaki 

önemini kanıtlamak artık gereksizdir. Birkaç rakamı hatırlatmak yeter: Her 

gün bu yeni gölgeler "din"inin ayini için onlarca milyon insan ıoo.ooo 

salondan birine giriyor. Buna uygun olarak kazanç rakamları da bundan 

daha az inandırıcı değil. Ama istatistikler temel olanı hesaba katmıyor. 

Kültür yönünden sinemanın önemi, gerçekte sinemanın radyoyla (ancak 

radyo her şeyden önce bir yayım tekniğidir), basınla (ancak basın her 

şeyden önce siyasi bir haberleşme, eğitme ya da yanıltma organıdır), afişle 

{ancak afişin kültür değeri sınırlı ve şüphelidir) birlikte kentli halkın 

bütünü ve taşra halkının gittikçe artan çoğunluğu için sanatla ilişkilerinin 

hemen hemen tümünü meydana getirmesidir (Bazin, 1966, s. 15).” 

Beyaz perdenin bu özelliklerini bilen mütefekkir sınıfı sinemanın bu 

yönüne dikkat çekmek üzere İslamcı dergiler başta olmak üzere birçok 

kültür ve edebiyat dergisinde farklı yazılar kaleme alagelmiştir. 
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Günümüzde halen sinemanın sanat boyutunu bir tarafa bırakarak ideolojik 

aktarım aracı olarak bilinen yönlerinin deşifre edilmesi üzerine sayısız 

akademik ve bilimsel eser ortaya konmaya çalışılmıştır. 

İslamcılık sadece siyası değil, Müslümanların geri kalma sebeplerinden 

başlayarak, bunların çözüm yollarını araştıran ve mevcut sosyal şartlarda 

yeni fikirleri üreten ilmî ve fikrî bir veçheye de sahiptir. Ortaya çıktığı 

dönemde, tıpkı “Karamozof Kardeşler” gibi hususiyetleri birbirine 

benzemese bile, aynı rahimde büyümüş, ayni liflerden ve dokulardan 

meydana gelmiştir. Türkçülük ve batıcılık akımlarıyla mücadele içinde 

olmuştur. İslamcılar, Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Beyfınü’l-Hakk, 

Livay-ı İslam, Volkan Hikmet, İttihad-ı İslam, Tearüf-i Müslimin, 

Tasavvuf ve İslam Mecmuası gibi gazete ve mecmualarda, dinî, hukukî ve 

ahlakı tartışmaların yanında kültür ve medeniyet, üretim, sanayi, teknoloji, 

kadın hakları, ilerleme ve batı ile ilişkiler hakkında görüşlerini 

açıklamışlardır (Sarıkaya, 1999, s. 15).  

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi başından beri üzerine çokça yazılan 

ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin 

üretildiği, tartışıldığı ve yaygınlaştırıldığı dergiler pek çalışılmamıştır. 

Hâlbuki dergiler, Osmanlı’nın son döneminden bugünün Türkiye'sine 

kadar, İslamcı düşüncenin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir işleve 

sahip olmuş ve İslamcı yayıncılığın en önemli bileşenlerinden birini teşkil 

etmiştir. İslamcı Dergiler Projesi (İDP), bu mühim boşluğu doldurmak 

üzere 1908-2010 yılları arasında yayınlanmış İslamcı dergileri gün yüzüne 

çıkarma ve inceleme hedefiyle 2013 yılında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 

çatısı altında çalışmalarına başlamıştır (İslamcı Dergiler Projesi, 2013). 

Bizde çalışmamızı elektronik ortam üzerinden erişime açılan İslamcı 

dergiler Projesi’nin veri tabanından faydalanarak hazırladık. Dergi 

koleksiyonlarının hali hazırda elektronik ortama aktarılması devam 

ettiğinden erişim sağlayabildiğimiz ölçüde sınırlı sayıdaki dergiler 

üzerinden bir ifade geliştirdik. Bu olanağın sağlanmasında İslamcı Dergiler 

Projesine benim gibi birçok araştırmacının minnet borcu olduğunu ifade 

etmemiz gerekir. Zira proje günümüze ışık tutması hasebiyle büyük bir 

girişim olarak algılanmalıdır. 

Bu noktada eriştiğimiz kaynakların referansları eşliğinde, genel olarak 

İslamcı dergilerin sinema ile ilgili görüşlerinin başlangıç noktası farklı 

birtakım görüşlere yer verilmekle birlikte asıl meselenin milli sinema, 

ideolojik propaganda aracı olarak sinema, sinema ve müstehcenlik vb.  

konulardan hareketle ifade edilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir.  

Bizim de bu çalışmadaki amacımız 1900’lü yıllardan günümüze değin 

etkisini bütün alanlarda hissettiğimiz sinema olgusunun İslamcı ve 

muhafazakâr kimliğe sahip çevrelerde hangi başlıklar altında tartışıldığını 

ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde belge tarama ve içerik analizi 
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yöntemine uygun olarak Sebilürreşad, Tohum, Millî Mücadele, Yeniden 

Milli Mücadele vb. dergiler incelenmiş, eserlerden çıkarılan temel 

kavramlar irdelenmiş, elde edilen veriler ifade edilmeye, tanımlanmaya ve 

o günün şartları göz önünde bulundurularak çıkarımlar yapılmaya 

çalışılmıştır. 

I.İslamcılık Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 

Genelde Ortadoğu coğrafyasında özelde ise Türkiye’de İslamcılık 

akımının izlediği sürece bakıldığı zaman, kavramın çok sancılı 

dönemlerden geçtiği görülmektedir. Batı modernleşmesi ve ilerlemesinin 

sebep olduğu toplumsal değişim ve dönüşümler Doğu’da kendini zayıf ve 

yetersiz gören gelişmemiş toplumlarda bir çöküntüye sebebiyet vermiştir. 

Dolayısyla alınması gereken tedbirler mekanik anlamdan ziyade düşünsel 

nitelikli kaldığından hiçbir alanda gelişme kaydedilmemiştir. Zira düşünce 

ve ilerleme ancak ve ancak eylemsel bir nitelik kazandığı zaman bir anlam 

bulmaktadır. Tamamına yakına Müslüman halklardan oluşan Ortadoğu’da 

“Müslüman” kelimesi ile “İslamcı” kelimesi arasında nasıl bir birliktelik 

farkı bulunduğu konusu halen süre giden bir tartışmadır. Bu konudaki 

felsefi tartışmalar bir yana “İslamcılık” kelimesinin modern dönemle ilgili 

olduğu ve günümüzdeki “Siyasal İslam” tamlamasının bir takım hareket 

ve şahsiyetleri tanımlamak üzere geliştirildiğini belirtmek gerekir (Dağ, 

2019, s. 15). 

Yukarıda ifade ettiğimiz fikirsel savunma tedbirlerinin başında 

şüphesiz İslamcılık akımı genel bir paydada buluşma adına hemfikir 

olunan bir olgu alarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzyılı aşan bir geçmişe 

sahip olan İslamcılık düşüncesinin sadece Türkiye özelinde geçirdiği 

aşamalar bile, birbirinden oldukça farklı, özgün ve zengin bir müktesebatın 

oluşmasını sağlamıştır. İslam dünyasında farklı isimlerle ortaya çıkan ve 

son tahlilde İslamcılık düşüncesinin özgün bölgesel versiyonları olarak 

görülebilecek akımların Türkiye’deki İslamcı eğilimlere etkileri göz ardı 

edilemez. Bununla birlikte son yıllarda tarih ve toplum araştırmalarının 

giderek derinleşmesine bağlı olarak, ilgilerini yerel kaynakların 

araştırılmasına yönelten Türkiye İslamcıları din, toplum, tarih, felsefe, 

siyaset, ekonomi ve sanat gibi alanlarda ihtiyaç hissettikleri verilere 

öncelikle kendi kaynaklarından hareketle ulaşmaya çalışmışlardır (Aytepe, 

2016, s. 195-196). 

Bununla birlikte İslamcılık düşünce akımı olarak İslam’dan ayıran 

özellik artık ulema tarafından değil genç aydın kesim tarafından ahiret 

düşüncesiyle değil akılcı ve gerçek dünya karşısında gelişen ve yaşanan 

olaylara karşı dinde açıklamalar getirmek, Müslümanları Avrupa diğer 

adıyla Batılılaşma akımından gelecek tehlikelere karşı uyandırmak, bir 

arada tutmak için dönemin teknolojik araçlarıyla dergi, gazete gibi yayın 

organlarıyla Müslüman diyarlarında oluşabilecek anlaşmazlıkları kırmak 
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için Avrupa’ya karşı saldırı değil tamamen savunma amacıyla ortaya 

çıkmıştır (Kılıç, 2018, s. 3).  

Başka bir perspektiften İslamcılık olgusu, İslam esinli siyasi partilerin 

ya da örgütlerin Türk siyasi yaşamında oynadığı role odaklanan bir siyasi 

ideoloji olarak kısmen toplumsal sınıf ve kültür farklılıklarının ateşlediği 

toplumsal ve siyasal bir dönüşüm olarak önde gelen şahsiyetlerinin 

geçmişleri, fikirleri ve entelektüel tarihçeleri ve Müslüman seçkinlerin, asil 

İslami giyim tarzları ve popüler Müslüman kültürü geliştirerek İslami 

simgelere ve yaşam tarzına toplumsal statü atfetme mücadelesi verdikleri 

bir kültürel siyaset biçimi olarak incelenmiştir. Bununla birlikte, bir yaşam 

tarzı, toplumsal pratikler ve ideolojik düşünceler süremi üzerinde çeşitlilik 

sergileyen Türk toplumunda Kemalizmle ve İslamcılıkla bağdaşlaşan 

nitelikler bu kategorilerle örtüşmektedir. İslam Türk toplumunda ezelden 

beri önemli bir rol oynamış ve siyasi partilerce oy kazanmak için 

kullanılmışken, gerçek anlamda, İslamcı bir hareket ancak 1980'lerde 

doğmuştur (Kasaba, 2016, s. 388). 

II.Propaganda ve Sinemanın Kusursuz Uyumu 

2. Dünya savaşından sonra dünyanın iki büyük güç kutbu arasında 

bölünmüşlüğe gitmesiyle birlikte geri kalanların bir seyirci olmayıp aktif 

tarafgirliğe mecbur kılındığı dönemin soğuk savaş süreci olarak 

adlandırıldığı ideolojiler mücadelesinin en önemli ve etkili silahlarında biri 

sinema olarak kabul edilebilir. Zira hiçbir mühimmata gerek duymadan 

kişileri oldukları yerde kendi evlerinde istediği şekilde yönlendirebilen ve 

çoğu zaman etkisizleştirebilen bir güçten bahsedilmektedir. 

Gerek beyaz perdede gerek bir zamanlar büyülü kutu olarak tasvir 

edilen televizyonların başında hipnotize edilen seyirci kurgulayanların 

istedikleri dakikada istenilen duygu halini yaşamaktadır. 5 dakika önce 

ağlatan bir sahne sonrası başka bir sahnenin başlamasıyla kahkahaya 

boğulabilirsiniz. Işığın yanması ve filmin başlamasıyla özne konumunuzu 

kaybedip nesneleşen bir role bürünmeniz irade dışı bir eylem olarak 

planlanmıştır. Dolayısıyla bu noktadan gönüllü bir esaretten ve vazgeçişten 

bahsetmek mümkündür. Zira sinema bizi sadece fiziksel donuklaştırmayla 

hareketsiz hale getirmekle kalmaz zihin dünyamıza da düşünce anlamında 

bir ipotek koyarak karakter değişimine de uğratır. Bir Müslüman olarak 

batılı güçlerin topraklarınızı işgale gelirken onlara gülücüklerle karşılama 

yapmanız mümkün olmasa da film endüstrisinin kalbi ve merkezi olarak 

kabul edilen Hollywood çıkışlı filmlerde Müslümanlara sıkılan her bir 

kurşunla bir anda Amerika taraftarı bir seyirci olarak sevinebilir hatta 

onlara alkış bile tutabilirsiniz. Dolayısıyla buradan bakılınca sinema bu 

şekilde hipnotize olmayı olanaklaştıran ender güçlerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
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İslamcı dergilerin batı sinemasının müstehcenlik unsurunun dışında 

tartıştığı konulardan en önemlisi sinemanın siyasi ve ideolojik propaganda 

aracı olarak kullanılma meselesidir. Suavi Kemal Yazgıç’ın İktibas 

dergisinde ‘Bir Propaganda Aleti Olarak Sinema’ Başlığıyla ele aldığı 

konu tartışmanın ne denli önemli olduğunu ifade etmektedir. Yazgıç 

sinemanın propaganda boyutunu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Tıpkı tarihi roman ya da reklâm müziği örneklerinde olduğu 

gibi sanatın her türlüsü piyasa ya da devlet zoruyla başına eklenen 

sıfatlarla ciddi bir biçimde sanat olma vasfını kaybeder. Çünkü 

sanat yapısı gereği ne kuma olmayı ne de işe yarar bir alet olmayı 

kabul edebilir. Sinemanın propagandaya elverişli bir alete 

indirgenebileceğini ilk keşfedenler Sovyet Devrimi’nin 

mimarlarıdır. Bu keşiflerine öylesine dört elle sarılırlar ki dünyanın 

ilk sinema okulu SSCB'de kurulur ve propaganda amaçlı filmler 

Rusça'da ajitasyon ve sinema sözcüklerinin karışımı olan agitki 

kelimesiyle adlandırılır. Her ne kadar sinema eliyle rejim 

propagandası yapmaya SSCB devleti öncü olsa da bu işin zirvesini 

neredeyse cezaevlerinin bile özel sektör elinde olduğu ABD 

Holywood'daki fabrika stüdyoları aracılığıyla yakalar (Yazgıç, 

2008, s. 56).” 

Bununla birlikte Yücel Hekimoğlu, sinemanın gücüne dair kaleme 

aldığı yazısında soğuk savaşın sürdürüldüğü dönemde en önemli silahın 

propaganda, propagandanın kendini ilan ettiği mecranın ise sinema 

olduğunu ifade etmektedir (Hekimoğlu, 1967, s. 38). Yazısının devamında 

Hekimoğlu, batılı devletlerin ve din hareketlerin bunu ustaca kullanmasına 

rağmen doğulu toplumların bu süreçte etkisiz kalmalarını şu şekilde ifade 

etmektedir: 

“Dünya Milletleri ve Dünya Milletleri içindeki çeşitli fikir 

kulüpleri ve dernekler; inandıkları düşünceleri basımlarına da kabul 

ettirebilmek veya diğer grupları indirebilmek için çeşitli şekillerde 

savaşmaktadırlar. Yeraltı faaliyetleri, grevler, gösteri yürüyüşleri, 

gazeteler, radyolar bu savaşın silâhlarıdır. Sinema, ismi geçen 

silahların öncüsü ve en tesirlisidir. Din bütün diğer fikir cereyanlarının 

çok üstünde kutsal bir inanç duygusu olduğuna göre İnanmayanlarca, 

ya da kurtuluşu kısır kafacıklarıyla başka yönde arayanlarca 

karşılarındaki en büyük engeldir. Allah'ın önceki kutsal kitaplarına 

inananlar dahi; din düşmanlarına ve sapık ideoloji sahiplerine karşı en 

kuvvetli koz olarak sinemayı oynamaktadırlar. Çünkü film kulağa, göze, 

duygulara ve düşüncelere en kolay tesir edebilen büyülü bir kuvvettir. 

700 milyon insanın dini liderliğini yapan Vatikan dahi, faaliyetinin 

yarısından fazlasını Cine -Citta’dan, Hollywood'a kadar kutsal 

saydıkları dinlerinin propagandası için devletleri içinde veya dışında 
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bu yoldan yapmaktadırlar. Halbuki Kur'an-ı Kerime gönül bağlamış 

milyonlarca Müslüman'ın yaşadığı Yurdumuzda filmciliğimizle 

ilgilenmek pek az insanın aklına gelebilmiş (Hekimoğlu, 1967, s. 38).”  

Sinemanın propaganda aracı olarak kullanılmasının kabulü sonrası bazı 

yazarlar bu durumu milli sinema hareketinde karşı propaganda unsuru 

şeklinde uygulanabilirliğinin imkânı üzerinde çeşitli yazılarla gündem 

oluşturmaya çalışmıştır. Vesika dergisinin 1976 yılında yayınlanan 

sayısında Bekir Saygılı “Milli sinema hareketi yeni olduğundan ve 

milletimizin büyük ve iftiharla övünülecek geçmişi olduğundan konu 

yığınladır. Birkaç tanesini sayarak yazımızın son kısmına gelelim. Türk 

İslâm Uluları çağımıza mesai verecek şekilde beyaz perdeye aktarılabilir. 

Günümüz insanı buhran içindedir. Bu işlenebilir. Kapitalist batıcı düzen 

tüm rezaletiyle gösterilip, kurtuluş ışığı olarak İslâm gönüllere ve beyinlere 

empoze edilebilir. Müslüman ve maddeci iki aile arasındaki fark açığa 

çıkarılabilir. Yüz milyonlarca para yediği, kanunsuz işler çevirdiği halde 

karışılmayan kimselerle, kitap okuyor diye hapislere doldurulan 

kardeşlerimizin çilesi işlenebilir vs. (Saygılı, 1976, s. 29).” ifadeleri 

üzerinden milli sinema hareketine mensup kişilere ulaşmaya çalışmıştır. 

III.Milli Sinema İhtiyacı 

Milli sinema kavramının içeriğine geçmeden evvel tanımının üzerinde 

çalıştığımız İslamcı dergiler eşliğinde yapılmasında büyük fayda vardır. 

Milli sinemanın neliği üzerine farklı tanımlamalar yapılmış olsa da 

dönemin millilikten ne anladığı tanımların neyi karşıladığı problemin ana 

düşüncesini oluşturmaktadır. 1970’lerde İslamcı çevreler tarafından 

desteklenip yayınlanan ‘Pınar’ dergisinde editörleri tarafından kaleme 

alınan ‘Milli Sinema Deyince’ başlıklı yazıda düşüncelerini şu şekilde 

ifade etmiştir: 

“Mill sinema, Milli düşüncenin (yahut kültürün) gerçeği 

sinema diliyle anlatması yahut milli bakış açısının tesbitlediği, 

yorumladığı ve çözümlediği gerçeğin, sinema diliyle anlatımı diye tarif 

edilebilir. Bu tarifimizde iki unsur bulunmaktadır. Birisi gerçektir, 

diğeri ise, bu gerçeği tesbitleyen, yorumlayan ve çözümleyen 

düşüncenin (şuurun); muhtaç bulunduğu metoddur, üslûptur. 

Binaenaleyh her kültür mahsulü gibi sinema eseri de zaruri olarak bir 

bakış açısının, yöntemin, üslûbun ve gerçeği uygulanması demek olur. 

Ve işte, bu bakış açısı bir eserin karakterini tayin eden baş ölçü olur. 

Bu sebepten, bir sanat eserinin milli oluşu eserin (yani gerçeğin tespit, 

uygulama ve çözümlenişinin) mahsulü bulunduğu bakış açısının milli 

olup olmayışına göre belirlenir. Bir eser, milli bakış açısının bir 

uygulanışı sayılabilirse, millîdir. Değilse, millî değildir. Binaenaleyh 

millî sinema bizce, gerçeği milli bakış açısından yorumlayan sinemadır. 
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O halde şimdi, sinemanın milli oluşunu tayin eden milli bakış açısından 

ne anladığımızı ortaya koymalıyız (Pınar Dergisi, 1973, s. 4).”  

      Dolayısıyla Milli kavramının tanımı içerisinde kültürü, dili, dini, 

ahlakilik vb. olguları içermeden sinemaya düşüncenin aktarılması 

ontolojik olarak kabul görmemektedir. Zira toprağın rengini ve biçimini 

ifade etmeyen hiçbir eser okuyucularına önemli duyguları 

aktaramadığından itibara layık görülmemektedir. 

Diğer taraftan Ağustos 1964 tarihli Tohum dergisinin 11. Sayısında 

İslami sinemanın öncü isimlerinden Yücel Çakmaklı’nın milli sinema 

ihtiyacı başlıklı yazısında Türkiye’deki sinemanın ve sinemacılığın milli 

ve yerel kimliğinden uzak taklitçi bir zihniyete sahip olduğunun altına 

çizen bir anlatım görülmektedir. Çakmaklı’ya göre; filmlerimizin büyük 

kısmı, sinemayı sadece ticari bir kazanç vasıtası telakki eden tüccar 

prodüktör ve rejisörleri yaptıkları, uydurma Amerikan filmlerin taklidi 

veya piyasa romanlarından aktarılmış bayağı komediler, ağdalı 

melodramlardır. Bunların yanında bir de sinemadan propaganda aracı 

olarak faydalanan ve köşe başlarını tutan hilekâr, politikacı prodüktör ve 

rejisörlerin “toplumcu sinema”, “olumlu sanat” parolası ile meydana 

getirdikleri filmler vardır. Bu eserler her türlü ahlaki kayıtları ve manevi 

bağları lüzumsuz addeden materyalist felsefeden ve Marksist edebiyatın 

prensiplerinden mülhem, “sosyal realizm” cereyanın Türk sinemasındaki 

örnekleri olma çabasından öteye gidememiştir (Çakmaklı, 1964, s. 3). 

Çakmaklı 1960’lı ve 70’li yıllarda bütün dünyada kendisini çok güçlü bir 

şekilde hissettiren sol fraksiyonların başlangıç noktası olarak kabul gören 

Marksist düşüncenin Türkiye’deki temsilcilerinin milli sinema 

oluşumunda yetersiz kaldığını hatta çoğu zaman Türk aile ve toplum 

yapısına zarar verdiğini çeşitli yazılarında ve söyleşilerinde de tekrar 

etmektedir. Bununla birlikte Çakmaklı yazısında, milli sinema 

düşüncesinin inşa edilmesi için gerekli olan maddi imkanların 

yetersizliğini de vurgulamıştır. Zira belirtilen süreç teknolojinin günümüz 

imkanlarından çok daha kısıtlı olduğu dönemleri kapsamaktadır. Öte 

yandan Çakmaklı, yapımcıların Batı’dan gözlerini almaksızın Doğu’yu 

göremeyişlerini dış Pazar ihtiyaçlarındaki Batı cazibesine yormaktadır. 

Türkiye’de özellikle 1960 ve 1990 yılların arasında özellikle yazım 

dünyasında çok farklı dergilerde düşünceye yönelik çok kıymetli yazıları 

bulunan akademisyen, filolog, şair, yazar İhsan Işık’ın 1985 yılında 

Girişim dergisi için kaleme aldığı ‘Sinemada yabancılaşma ve İslami 

Sinema arayışı’ başlıklı yazısında Işık önceliği ‘Sanat’ın tanımına 

vermektedir. Ona göre, Sanat, yaşanılan dünyada güzeli ve gerçeği aramak 

ve göstermek çabasıdır. Birçok tanımı yapılan sanatın kişioğluna ve 

kitlelere maddi ve manevi planlarda sayısız yararlan var. İnsana ve hayata 

insanca bakan sanatçı, çirkinlikleri değiştirip güzellikler yetiştirmeye 
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yanlış (bâtıl) ve kötü olanları azaltıp doğru (hak) ve iyi olanların bilinip 

anlaşılmasına çalışarak, hayatımızı gerçek anlamına yaklaştırıcı, 

kolaylaştırıcı ve güzelleştirici çabalar gösterecektir. Çağının ve 

toplumunun bir tanığı olarak, onun reeli algılayıcılığı ve yansıtıcılığı 

değişmesi ve yenilenmesi gerekenleri bulup gösterme çabasından kopuk 

ve duyarsız bir mekanik işleyişe benzemese gerektir. Sanat, özünde bu 

inkılapçı duyarlılık ve heyecanı taşıdığı ölçüde, çürümüş zümrelerin 

içgüdüsel histerilerine basit deşarj aracı olmaktan kurtulabilir (Işık, 

Sinemada Yabancılaşma ve İslâmî Sinema Arayışı, 1985, s. 21).  

Yazısının devamında Işık, toplumun aydın olarak kabul ettiği zümrenin 

sanatsal ve edebi alanda taklidi zirveye taşıdığının bilindiğini dolayısıyla 

sinemada böyle bir durumun nelere mal olabileceğini elindeki 

argümanlarla ifade etmeye çalışmıştır. Zira taklit toplumu özgünlüğe 

ulaştıramayacağından sadece bireyler arasında çürümeye neden olacaktır. 

Işık’a göre, Batıyı taklitle doğan Türk sineması, öykünmeye çalıştığı batı 

sinemasının birçok özelliklerini kendisine mal etmeye talip olmuş, sonuçta 

batı kültürünün bir parçası olan batı sinemasının kültürel etkinliğini 

Türkiye toplumuna yansıtıcı bir işlev görmüştür. Sinemanın girdiği 

dönemdeki Türkiye'nin kültür ve sanat hayatında doğu-batı eklektisizmi 

yaşanmakta ve daha ağır basan batılılaşma doğrultusunda bürokrasi 

destekli adımlar atılmaktadır. "Türk sinemasının başlangıç yıllarındaki 

önemli ismi (resmi ideolojinin arka çıktığı) Muhsin Ertuğrul'dur. Muhsin 

Ertuğrul'un filmleri Rus, Alman ve Fransız filmlerinin taklididir. Yönetim 

ve oyun bakımından da eskinin Darülbedayi (sonradan İstanbul Şehir 

Tiyatroları) geleneği egemendir. Batı sinemasından ve tiyatro eserlerinden 

adapte edilen başlıca özellikleri kadın teşhirciliğiyle cinsellik sömürüsü, 

şiddet yönelişlerine özendirme düşündürmeden güldürme, melankoli 

aşılayıcı hüzünlendirmeler milliyetçilik hislerinin kabartılması, geçmişle 

ve İslami olan her ilgi ve tutumla alay etmektir. İkinci dünya savaşından 

sonra Türk sineması yoğun biçimde yabana filmlerin, özellikle Amerikan 

sinemasının önemli bir yönüyle de Mısır sinemasının etkisinde kalır. Mısır 

sinemasının da Türk sinemasını da uzun süre yerleşip kronikleşecek olan 

aşırı ve yapmacık melodramların başlaması biçimindedir. 1940'lı yıllardan 

itibaren Dünya sinema pazarlarını ele geçiren Amerika, propaganda 

gücünden çok yararlanır. Bu propagandayı mal bulmuş mağribi! gibi 

öpücüklerle karşılayıp kucaklayan pazarların belki de başında Türk 

sineması gelir. Amerikan tarzı yaşayış ve Amerikan teknolojisini 

propaganda eden bu filmler ile aktör ve aktrisleri Türk sinema seyircisinin 

aşinası olur (Işık, Sinemada Yabancılaşma ve İslâmî Sinema Arayışı, 1985, 

s. 22).    

1985 tarihli Girişim dergisindeki başka bir yazısında İhsan Işık milli 

sinemaya dair ele aldığı konuda milli sinemanın ihtiyaç dışında bir yanılgı 

olduğunu ifade etmektedir. Işık’a göre: “Türk sineması tarihinde, 1970’li 
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yıllarda kuramsal olarak tartışılan ve pratikte birkaç uygulamada görülen 

bir akım olarak “MİLLİ Sinema", ülkemizde İslami arayışı içinde olan bazı 

yeteneklerin samimi, fakat daha yola çıkışında umutları kıran bir "yanılgı" 

olayıdır. Bu akım genel çerçevesi içinde görüşlerini dile getiren filmler 

üretenler, sinema anlayışlarını büyük bir hatayla, bulanık bir kavram olan 

“Milli Kültür’e dayayıp “Milli Sinema” yapılanmasını savunmuşlardır. Bu 

anlayışla 1970 yılından itibaren Birleşen Yollar, Zehra, Çile, Ben 

Doğarken Ölmüşüm, Oğlum Osman, Kızım Ayşe, Garip Kuş, Gençlik 

Köprüsü, Lanet, Rahmet ve Gazap gibi filmler yapılmıştır. Bu filmlerde 

işlenen konu genellikle "hidayet”, çevre ise varlıklı kesimdir. Hiçbir 

toplum sorununa derinlemesine inilmeyen bu filmlerde bazı insanlar, niçini 

ve nasılı belli olmaksızın şıp diye Müslümanlaşmakta ve böylece adeta 

soyut bir hayatın algılanılmasına zorlamak gibi saçma bir iş yapılmaktadır 

Tanımlanan Müslümanlık biçimsel olduğu gibi film kahramanlarının 

Türkiye toplumunda yaşadıklarına film dışından tanıklar getirilmesine 

ihtiyaç vardır. Hidayete eren veya erdiren bu yaratıklar, bir iki biçimsel 

kaygı ve sevdadan gayrı bireysel ve toplumsal rahatsızlığın tanığı değiller 

sanki. Sanki bütün mesele, üniversite gençliğinin danstan vazgeçmesi, 

‘‘ata yadigarı" Osmanlı sanat eserlerinin kıymetinin bilinmesi, milletin 

kanını emen bir bezirgân azınlığın züppe gençlerini “uyuşturucu madde 

alışkanlığından vazgeçirmektir. Bu filmler bana, Diyanet’in resmi 

genelgeyle camilerde okuttuğu “ağaç dikmenin faydalarından. Salgın 

hastalıklarla mücadele vs.den” söz eden hutbelerini hatırlatmıştır, İslam’ın 

bütün hayatı açıklayıcı evrenselliğini senaryonun bütünü içinde bir-iki 

motife indirgeyen bu filmlerde ön plana ticari endişelerin alındığı izlenimi 

her defasında kuvvetle hissedilmiştir. İyi niyetle yapılmış olsa bile Milli 

Sinema yaklaşımıyla İslami endişe ulusalcı bir kalıba zorlanmıştır. Milli 

Kültür'den İslam kültürünü anlamak mümkün değildir. İslami yaklaşımla 

millet, ümmet kapsamındadır. Sadece Türklerin değil bütün İslam 

kavimlerinin tarihi birikimler, kültürümüzün çerçevesine dahildir (Işık, 

İslami Sinema Arayışı, 1985, s. 23).” Işık, içinde İslami öğelerin yerine 

ulusçuluk düşüncesinin empoze edildiği dolayısıyla amacına ulaşamamış 

bir millîlikten dem vurmaktadır. Zira bahsettiği dönemde toplumun İslami 

durumunun çok da iç açıcı olmadığı gözler önündeyken sorumluluk alıp 

öne atılması gereken kurum ve kuruluşların bunun dışında İslami açıdan 

çok da elzem olmayan konuları işlemesi tartışmasının belki de millilikten 

nelerin anlaşılabileceğini ifade eden diğer boyutunu göstermektedir. Zira 

toplum eğer bir şeyin peşinden gidecekse bu İslami unsurları içinde 

barındıran fikirleri kapsamalıdır. Ona göre, Müslümanların itibar edeceği 

kıymet hükümleri ise kesinlikle ilahi hükümlerdir. Bu evrensel hükümler 

bir ulusun benimsediği veya başka anlayışlarla sentezine gittikleriyle 

sınırlanamaz Aynı şekilde geçmiş tarihimizi incelediğimizde sadece 

Selçuklulara ve Osmanlılara rastlayacağız ön yargısıyla yola çıkılması 

yanlıştır. İslami tarih yorumuna aykırıdır. Selçukluların ve Osmanlıların 
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tarihi İslam tarihinin sadece bir parçası olduğu gibi. İslam tarihinin bu 

dilimlerine milli kültür denilen ulusala yaklaşımca bakacak olursak 

zihnimize hep  şovenist duygular hücum edip bizi İslami, evrensel ve 

gerçekçi tespitlerden uzaklaştıracaktır. Bu anlayışta yapılacak tarih filmleri 

hiçbir zaman İslam olmayacaktır. İslami özün en arka planlara aktarıldığı 

bu filmleri seyredenlerde ‘Milli duyguların şaha kalktığını kimse inkâr 

edemez. Ne yazık ki bazılarının milli sinemadan anladığı tastamam 

kavmiyetçi avunmalardır. Bir filmin İslami olabilmesi için ille de tarihin 

sararmış tozlu sayfalarında gezinmesi veya 'hazretli’ adlarla yazılmış 

afişleri olması gerekmemektedir. Senaryosu bol bol ‘Allah’ 'peygamber', 

'iman’ sözleri ve namaz sahneleriyle dolu bir film eğer bakış açısı itibariyle 

İslam itikadı ve ilkeleriyle çelişiyorsa asla İslami film sayılamaz. Buna 

karşılık içinde belki mukaddes hiçbir ismin geçmediği, hiçbir öğüt ve 

vaazın bağırılmadığı, kimsenin hidayete ermediği çok başarılı İslâmî 

filmlerin yapımı da gerçekleşebilir. Sinemayı İslami kimliğine 

kavuşturacak olan, filmlerdeki biçimsel İslamlık imleri değil, her şeyden 

önce filme egemen olan İslami öz temeldeki İslami yaklaşımdır (Işık, 

İslami Sinema Arayışı, 1985, s. 24). Görüldüğü üzere Işık, biçimcilikten 

ziyade Milli sinemanın öz unsuru olarak İslami kaygıların güdülmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. 

Uzun yıllar yazım alanında okurlarıyla buluşan düşünce dünyasıyla 

özellikle 60’lı ve 70’li yılların gençliği üzerinde büyük etki yaratan 

yayınların başında gördüğümüz Yeniden Millî mücadele dergisi 

yazarlarının da Milli Sinema üzerine kaleme aldığı yazıların olduğu 

görülmektedir. Taner Atilla 1978 tarihli yazısında toplumun özellikle batı 

menşeili kültürel dezenformasyon saldırılarında zayıf kaldığını bunun için 

bazı tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Atilla, Özellikle 

görselliğin yeni yeni ülkeye girmesine rağmen toplumda büyük 

değişimlere sebebiyet verdiğini dolaysıyla bu alanda özel bir millilik 

seferberliğinin öncelikle sinemada başlatılması gerektiğini ifade 

etmektedir. Ona göre, Batıya şuursuzca açık bir ekonomi kültür politikası 

ve beraberinde getirdiği kentleşmenin sonucu toplumumuzun geçirdiği 

hızlı başkalaşım, her yönü ile dengesiz bir toplum doğurmaktadır. Fakat bu 

sıkıntılı dönemden Türk toplumuna yaraşır bir sinema dönemine 

geçilecektir. Bu yeni oluşturulacak toplumcu sinemanın temelleri önce 

milli kültürü benimsemiş milli şahsiyete sahip insanların görev alması ile 

atılacak ve Türk İnsanının meseleleri sanat diliyle ortaya konacaktır. 

Yalnız Türk insanının meseleleri ortaya konarken kışkırtıcılık 

yapılmayacak gerçekçi ve yapıcı bir üslupla ortaya konacaktır. Türk 

insanını meseleleri, Anadolu insanının çilesi toplumcu sinemada, gerçekçi 

memleketçi yerini bulacak haklı davalar, işçimizin köylümüzün ve 

toplumun tüm katlarının meseleleri ortaya serilecek ve çözüm yolları 

gösterilecek ve milletimizin moral değerinin yükseltilmesine çalışılacaktır. 
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Toplumcu sinema, bölücü değil, birleştirici olacaktır. Sinemanın toplumu 

alçaltıcı, oyalayıcı değil, onu yükseltici milli bir yönde hareket etmesini 

toplumcu sinema gerçekleştirecektir. Bugüne kadar gerekli bir noktaya 

gelemeyişimizin ve bunalım devresi yaşayışımızın sebebi milli kültür 

politikası takip etmeyişimizdir. Bunun nedeni de sorumluların sinemayı bir 

kültür aracı değil de bir kâr aracı olarak bakma zihniyetleridir. Oysa 

sinemanın devlet kültür politikası içindeki lâyık olduğu yeri alması 

gerekmektedir (Atilla, 1978, s. 16).  

Gerek Taner Atilla’da gerekse İhsan Işık’ta sinema düşüncesinde ortak 

yönlerin olduğu yazılarına yansımış durumdadır. Bu iki yazar, İslam’ın 

özünü benimsemeksizin ortaya konulabilecek milli bir bilinç ve şuur 

halinin belirtilen noktalarda imkânsız olduğu aksine sinema endüstrisinin 

coğrafyamıza sadece taklit yansıması şeklinde belireceği konusunda hem 

fikirdir. İslami ve milli şahsiyetlerin düşüncelerinden hareketle istenilen 

hedefe uygun çalışmalar bizim sayılacak sonraki kuşaklara aynı kaynaktan 

akan fikirler sayesinde daha üst bir iş çıkarılabilecektir. 

Bütün parçalarıyla düşünce sisteminin perdeye yansıması demek olan 

sinema bu toprakların bir ürünü ve icadı olmaması hasebiyle bu olguyu 

millileştirmenin ne denli güç bir unsur olduğu ele alınan çeşitli yazılarla 

kendini ifade etmektedir. Bu yönüyle sinemanın İslamileştirilmesi ve 

millileştirilmesi büyük fikir ustalarının ve sanat yönetmenlerinin yıllar 

süren uğraşları sonrası neticelendirilecek bir mücadele olarak karşımıza 

çıkmıştır. 

1970’lerin önemli dergilerinden ‘Tohum’da sinema ve sinema 

düşüncesi üzerine farklı bakış açılarını ortaya koyan değişik tarzda kaleme 

alınmış yazılar bulunmaktadır. Salih Gökmen’in kaleminden çıkan ‘Dini 

görüş açısından sinema’ başlıklı yazısında Gökmen, sinemaya din 

perspektifinden bakıp konunun leyhe çevirilme imkânı üzerine farklı bir 

üslup geliştirmiştir. Tamamen yasakçı ve dışlayıcı bir dil yerine batının 

silahı ile silahlanma burgusu yazının temelini oluşturmaktadır. Gökmen, 

yazısının genelinde öncelikle dinin resim hakkındaki görüşünü, toplumun 

resme bakış açısını ve sonrasında İslam’ın sanatı teşvik hakkındaki 

düşüncelerini aktarmaktadır. Gökmen, sinema ve din sentezi hakkındaki 

görüşlerini yazısında şu şekilde ifade etmektedir: 

 “Batıda icat edilen ve geliştirilen, bizde de asıl kaynağını ve 

temel öğelerini —biraz da kötü bir kopyacılık ile batıdan alan 

sinemada gerek ortaya koyduğu değerler, gerekse konunun az çok 

mutedilliğine rağmen işlenişinin dışa dönüklüğü sebebiyle 

zamanımıza kadar çevrilmiş olan binlerce eserin içinde kendisini 

ürkmeksizin kabul edeceğimiz hemen hiç bir filim yoktur, önceleri 

bulucu ve geliştiricilerinin kendi fikirlerini yansıtmaları sebebiyle 

normal kabul edilebilecek bu durum, giderek ona asıl yön vermesini 
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beklediğimiz kimselerin sinemadan bir öcü gibi korkuşu, çekinişi veya 

böyle bir işe niyetli olanların da zamanla çizgi dışına çıkmaları 

dolayısıyla karşımıza telâfisi çok güç bir zaman ve enerji kaybı 

çıkmıştır. Zaten yurdumuzda ilk kuruluş ve gösteriliş yıllarından beri 

halkımızca garip bir tavırla, gelecekte toplumların yönüne tesir 

edebilecek en güçlü araç olduğunun farkına varılmadan sinemanın 

reddedilmesine, karış durulmasına rağmen, bugün sinema toplum 

dışında ve tiyatro, resim gibi halka inememiş bir sanat kolu olarak mı 

kalmıştır? Köylere varıncaya kadar ilim gösterilerinin bütün yurda 

yayılmasının aslında bize, kendisine karşı savaşılması gereken ve her 

geçen gün büyüyen bir canavarın Varlığını değil; oturduğu temeli 

çürük gittiği yolu yanlış olan, ama üzerine hassasiyetle eğilip 

kolundan tutarak doğru yola, millî değerlerimizin sınırladığı çizgiye 

çekmemiz gereken bir dostun mevcudiyetin hatırlatılmalı değil mi idi? 

Hem artık sonsuz etki gücüyle sinema mitozu karşımızda heybetle boy 

gösterirken bizim onu reddetmemiz neye yarar? (Gökmen, Dini Görüş 

Açısından Sinema, 1972, s. 32)” 

Gökmen’e göre bu noktada eğer milli bir sinema geliştirilmek ve 

sunulmak isteniyorsa sinemanın bütün yönleriyle tartışılması ve konunun 

en ince ayrıntısına kadar her bir noktasının bilinmesi gerekiyor. Birçok 

mecrada düşman olarak hafızalara kazınan sinemanın ürkütücü tarafının 

göz ardı edilmesi ve İslam’ın eşsiz fikir deryasında İslam’ın emrine 

sunulmasının yapılabilecek en büyük manevra olacağı yazının tamamında 

aslında okuyucuya iletilmektedir. 

Salih Gökmen, Millî mücadele dergisinin 1975 tarihli ocak sayısında 

okurlarının önüne bir sinema terazisi koyup meselenin getiri ve 

götürülerine bakılarak bir değerlendirme yapılmasının önemine işaret 

etmektedir. Gökmen yazısında, eskiden kalma alışkanlıkların yok 

olduğunu, özellikle siyasi açıdan bakıldığında eski seçmenin yerini 

meselelere daha farklı perspektiflerden bakabilen bazen de manipülasyon 

dayatmasıyla yönlendirilebilen bir kitlenin olduğunu dolayısıyla mevcut 

bütün materyallerin ve araçların bu noktadan hareketle ele alınmasının 

gerekliliğini vurgulamaktadır. Dolaysıyla Gökmen klasik metotların 

yerine modern mücadele yollarının belirlenmesinin İslami ve milli 

zorunluluğunun bir gereği olduğunu ifade etmektedir.  

Bu noktadan bakıldığında Gökmen’e göre sinema olgusu etki itibari ile 

televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarına mukayese edildiğinde onlar 

kadar etkili olmasa da yapımcılar nezdinde hatırı sayılır bir izleyiciye hitap 

edebilmektedir. Zira yazım dünyasında hedef kitlenin sayısı ile görsel 

yayınların seyirci oranı karşılaştırıldığında fark ortaya çıkmaktadır. 

Sinemanın farklı perspektiflerden tanımını ve etkisini Gökmen: 
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“Sinema, hiç şüphesiz TV ve radyo kadar etkili değil 

Ancak normal çalışan bir filmin 800 000, iyi iş yapan bir filmin ise 

1.500.000'in üstünde seyirciye hitap edişi, herhalde bugünkü 

mücadele vasıtalarımızın kapasitesinin yüzlerce misli olsa gerek. 

Her şeyden önce halkın ayağına kadar giden, onu direkt kavrayan 

ve kafasına vura vura bir buçuk saat onu hapseden bir varlık... 

Ayrıca mücadelenin, halkta ne tür bir etki meydana getirilmek 

isteniyorsa, etki dozu ona göre ayarlanıp kamufle edilerek 

verilebileceği bir vasıta... Hem de basın gibi belli bir okuyucuyu 

devamlı elde tutma gibi bir kaygıyı gerektirmeyen bir vasıta. Bir 

an meselenin dışına çıkıp objektif düşünmek gerekirse, modern etki 

ve yayın vasıtalarının her türlüsü, hiç olmazsa çok geniş bir sosyal 

çevreyi etkileme ve karşılığında belli oranda etkilenme sonucu, 

özellikle o işle meşgul olan çevre ve kişilerde bazı aşınmalar 

meydana getirmektedir. Hele sinema, son ve kendinden öncekilerin 

hepsinin içinde toplayan bir sanat olması dolayısıyla bu yönü daha 

ağır basan bir daldır. Ancak terazinin her iki kefesine de bakmak, 

verilecek karara o şekilde varmak daima faydalıdır. Depara 

kalkmış bir karşı cephe«karşısında, en 

azından kaybedilen zamana bakılıp mücadele vasıtalarını 

yenilemek her- 

halde gereklidir.”  

şeklinde ifade etmiştir (Gökmen, Cephemizde Gelişen Sinemanın Getirip 

Götürecekleri, 1975, s. 36-37). 

      Daha öncede vurguladığımız gibi ‘Tohum’ dergisi 1970 ve sonrası için 

sinema alanında özellikle dert edindiği milli sinema temalı birçok yazının 

ev sahipliğini üstlenmiştir. A.Salih Dirlik’in Tohum dergisinde kaleme 

aldığı yazısında milli sinema ihtiyacına duyulan gereklilik ideolojik karşı 

duruş olarak ifade edilmiş, Türk sinemacılığının ortaya koymuş olduğu 

eserlerin aşk ve gözyaşı içeriğine dayanmasının bu topraklar için gereksiz 

olduğuna dikkat çekilmiştir. Bunlna birlikte süregelen çalışmalar 

neticesinde özellikle fikirsel anlamda bir yarışın sergilendiği ve sonuca etki 

eden birtakım etmenlerin de olduğu gözardı edilmemeleridir. Dirlik, 

sonuca tesir edebilecek bazı hususları maddeler halinde şu şekilde ifade 

etmiştir: 

 Filmciliğimiz henüz çemberi kıramamış, kökü, 
sinemanın İlk yıllarına dayanan belli kalıpları 

değiştirememiştir. Nitekim birkaç filmin sınırları 

zorlamasına rağmen (ne yazık ki Umut da bunlardan 

biridir) modern sinema anlayışına uygun hiçbir 

eserimizin bulunmayışının sebebi, herhalde şark 

düşüncesinin romantikliğe meylinden çok, ‘seyirci nasıl 



410 
 

olsa seyrediyor’ diyerek, ciddi bir çalışmaya 

girilmemesidir.  

  Zamanımızda, bilhassa hikayeleri filmlerde filmin 

temeli ve gerilimi kurgu (çekim sahnelerinin belli bir 

sıraya göre dizilmesi) ile sağlanmakta ve bu unsur, 

seyirciye hangi hususta tesir edilmek İsteniyorsa, o 

şekilde kullanılmakladır. Hattâ sırf kurgusuyla başlı 

başına değer kazanan filmler gösterilebilir. Bizde ise 

rejisörün işi, çekimin tamamlanması ile hemen hemen 

biter. Çünkü kurgu ve dramatik yapı, senaryoya göre 

yapılır. 

 Bugün Türkiye'de, belki seyircilerin çoğu sinemaya 
eğlenmek için gittiklerinden ideolojik vasıfları da olsa— 

Türk seyircisine sunulan bir filmi de sanata müteallik 

fazla bir çalışmanın gerekmeyeceği düşünülebilir. 

Fakat, gaye halkı eğlendirmek olmadığı için, aydınların 

büyük çoğunluğunu teşkil ettiği Türk sinemasına 

küskünleri celbetmek daha önemlisi —vazifemiz göz 

önüne alınırsa— dünya piyasasında söz sahibi 

olabilmek için, bu hususa lüzumundan fazla dikkat 

etmemiz gerekir. 

 Sinemanın çok geniş bir alanı içine aldığı, hemen her 
sanat dalıyla ilgisi olduğu göz önüne alınarak, belki 

yarışın sonucuna tesir edecek en mühim husus, artık her 

türü ayrı bir ihtisas işi olmuş olan dekor, senaryo, reji, 

kamera, efekt, makyaj, aydınlatma vs. gibi sahalarda 

gerekil elemanların yetiştirilmesidir (Dirlik, 1971, s. 

23). 

       Aslında maddelerin geneline bakıldığı zaman, Türkiye’de mevcut 

sinemacılığın kara düzen bir işleyişe sahip oluşu, gelişi güzel 

hikayeleştirmeler sonucu ortaya konan eserlerin liyakat ve eğitimden 

mahrum oluşu gibi nedenler Türk sinemacılığının milli sinema hedefine 

ulaşamamasında önemli bir paya sahiptir. Ama teknolojik imkânların 

kısıtlı olduğu göz önüne alındığında bunun imkânlar dâhilinde bir sürece 

tabi tutulduğu dikkate değer görülmektedir. 

IV.Mahremin İfşası Müstehcenliğin İnşası Olarak Sinema 

İslamcı dergilerin tartışma merkezine aldığı bir diğer önemli konu ise 

sinemanın topraklarımıza girişi ile birlikte hızla yayılan ve şehvet 

politikasının harlanmasına atel tutan müstehcenliğin hanelerimize giriş 

problemi. Milli kültür ve değerlere doğrudan müdahale bulan sinema, 
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sergilediği pervasız cesareti ile aile içinde muhafaza edilen mahremiyeti 

ekranlara taşıyarak haya kavramına büyük bir darbe indirmiştir. 

Dolayısıyla bunun yayın dünyasında bir karşı duruş olarak ifade edilmesi 

gerektiğinden birçok yazar bunu görev bilinciyle yazılarında kaleme alıp 

mücadele yolunu tercih etmiştir. 

İslamcı dergiciliğin duayeni olarak kabul edilen ve dergiciliği İslami bir 

mücadele sahası olarak gören ayrıca bu şuuru diğer dergilere bir emanet 

olarak devreden ‘Sebil’ dergisi yukarıda ifade etmeye çalıştığımız konuyu 

‘ Seks Canavarı ile Savaş’ başlığı altında değerlendirmeye tabi tutmuştur. 

Derginin takdim bölümünde ifade edilen yazıda şu ifadelere yer 

verilmiştir: 

“Sinemalar, müstehcenliği az zamanda çıplak sahnelerle halkın gözü 

önüne serdiler: Yenişehir perdelerinden. Dışkapı, Âbidinpaşa... 

perdelerine; Şişli. Osmanbey perdelerinden Koca Mustafa Paşa, Sarıyer, 

Samatya, Umrâniye... perdelerine kadar o taşındı. Sinema seyircisi olan 

halk; silâh gürültüsü etrafında elini parçalarcasına alkışlamağa hazır olsa 

bile Anadolu’ya medeniliğin (!) yeni bir tezahürü olan seks filmi 

taşınmakta. Hele televizyonun yayılmasından sonra, ışıklar, evlere seks 

sahneleri boşaltıyor.- eski havayı devam ettiren öyle babalar vardır ki, 

çocuklarıyla aynı manzaraları seyretmemek için, evlerinde televizyonun 

bulunduğu odadan bucak bucak uzak durmakta. İskelelerde, istasyonlarda, 

havayolları terminallerinde kitap satan vitrinler veya sergiler; ona ait 

resimler meşheri: Mehmet Rauf’a isnat edilen Kaymak Tabağı’nın mumla 

aranacağı bir devre girmiş bulunuyoruz. İnsanları asli hallerinden çıkaran 

yeni İlim, pédagogie»,«•éducation sexuelle» bahanesiyle, bilerek 

bilmeyerek beyinleri seksle yıkamakta, körpe vücutları seksle kavurmakta. 

Seks, milletin ahlâkı üzerine kurulan bu külfetsiz ticaret; küçük 

çocuklarımızdan yaşlı insanlarımıza kadar milletin-tekrar edelim-

ahlakıyla, kanıyla, guddeleriyle, ömrüyle beslenen bir canavar hâlini 

almıştır. Bu canavardan kurtuluşun tek yolu; en güzel, en ince, en asıl, en 

temiz tezahürlerini; asırların kabalıkları, hoyratlıkları tasviye ettiği 

kendisine inkişaf vasatı hazırladığı Türk hayatında bulan İSLAMİ YETE 

DÖNMEKTİR... (Sebil Dergisi, 1976, s. 2) “.  

Aynı konuya biraz daha açıklık getirmek amacıyla 1975 yılında kaleme 

alınan bir başka yazıda Nebi Güdük, sinema içeriğinde cinselliğin 

malzeme olarak kullanılmasında çok farklı etkenlerin yatmasına dikkate 

değer bulmaktadır. Güdük’e (Güdük, 1975, s. 26) göre, ideolojik grupların 

kendi ideolojisini topluma empoze etme düşüncesi, film şirketlerinin aşırı 

kâr istekleri,  filmlerin fikirden yoksun oluşu ve konu yetersizliği, 

Televizyonun Türkiye'de yayın alanını genişletmesi neticesinde sinema 

seyircisinin azalması ve ilk ve orta dereceli okullarda ahlak bilgisi 

derslerinin başlamasıyla birlikte ekranlarda ve sinema perdesinde 
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cinselliğe yönelik görüntülerin sıkça görülmesi bunun ne denli önemli 

olduğunu göstermektedir.  

Görüldüğü gibi sinemanın ve televizyonun topraklarımıza adım attığı 

ilk günden günümüze iffet perdelerinin yırtıldığı sürecin ilki bu şekilde 

başlamış ve katlanarak yıllar içinde etki alanını yüzlerce kat artırabilmiştir. 

Sinema bu yönüyle toplum tarafından kabul görmeyen bütün olguların 

normalleştirme ve meşrulaştırma sürecinde de hâkim düşünceye büyük 

katkı sağlamıştır.  

Tartışmalarının bir başka boyutunu da İslam için İslam’ın hizmetinde 

bir sinemanın mümkün olup olmayacağına dair fikirler oluşturmaktadır. 

İnsan elinden çıkıp insana ve düşünceye hizmet edebilecek bir olguyu 

günah saydıktan sonra bir köşeye çekilmenin özellikle din adamları 

cihetinde yeterli olmayacağı düşüncesi yazılarda sıkça vurgulanmaktadır. 

Bu noktada ele alacağımız bir diğer yazı ‘tohum’ dergisinde yayınlanan 

“İslam’ın Emrinde Sinema” başlıklı yazı. Akif Can’ın 1967 yılında kaleme 

aldığı yazıda Türk sinemasında mevcut din adamı tiplemesinin batılı bir 

rahiple kıyaslandığında yerin dibine sokulduğu itibar görülmeyecek 

derecede değersiz bir imajla ifade edildiğine şahit olunmuştur. Can’a göre:  

“Sinemaya gitmenin günah ve zararlı olacağını, söylemekle ne 

netice sağlanabilir? Sinemaya akan insan selini durdurarak onları camiye 

çekmek mümkün mü? Şu hâlde o sinema ile beraber seyirciyi de kurtarmak 

lâzımdır.Din adamlarımız sinemanın önemini anlamalılar, lüzumu 

üzerinde durarak bu çok etkili propaganda aletine sahip çıkmalılar ve onu 

İslam’ın yüksek dâvasına kazandırmak için müslümanları uyarmalıdırlar. 

Din adamlarımız birazda dışarda toplumun içindeki vazifelere 

eğitmelidirler. Cemiyet hayatındaki bozukluklar, onların Islâh edici 

müdahalesini beklemektedir. Camide bittiği “sandığı vazifesinin dışarda 

başladığın aklından çıkarmamalı, halkımızın İslam’ın hayat nizamı içinde 

yaşamasını sağlamalıdırlar. Her şevden önce sinema, göz ve kulaklara 

hitap ettiğinden çok etkilidir. Ciltler dolusu kitaplardan kaç kişi İstifade 

edebiliyor? Çoğunun okuması yazması bile olmayan milletimize, kitaplarla 

dinini ve tarihini öğretmek bilmem nasıl mümkün olur? İnsan ruhu sevgi, 

nefret, merhamet duygularına sahiptir. Böylece sinema ile duygulara 

seslenmek suretiyle onun ruhundaki sevgiyi merhameti ve nefreti, ancak 

İslâm şartlarıyla sınırlandırmak mümkün olur. Din adamlarımızın ve 

«sinemaya gitmek günahtır» diyenlerin bir kere olsun sinemaya gitmeleri, 

insanlığın sel gibi oraya akışının nedenlerini araştırmaları, filmlerin 

seyirciler üzerindeki etkilerini yakından izlemeleri lâzımdır. Zannederim 

ki onlar da İslam’ın emrinde çalışan bir sinemanın lüzumuna yüzde yüz 

kani olacaklardır. Ve derhal harekete geçecekler ve geçireceklerdir (Can, 

1967, s. 27).” 

        V.Ticari Bir Emtia Olarak Sinema 
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Yakın geçmişimizde sinemayla ilgili birtakım öngörüler bulunmakla 

birlikte doğası gereği içinde barındırdığı çeşitli fonksiyonlar bağlamında 

birçok farklı mecrada ele alındığı görülmektedir. Sinemanın propaganda 

aracı olarak kullanılmasının yanı sıra ticari bir meta ve sermaye üretim 

aracı olarak varlığını devam ettirmesi İslamcı dergilerin üzerinde 

yoğunlaştığı bir başka konuyu ihtiva etmektedir. Necip Tosun’un 1989 

yılında kaleme aldığı eserinde sinemanın bir sanat dalı mı yoksa sermayeye 

güç katan bir unsur olarak ele alınması tartışılmıştır. Tosun’a göre herhangi 

bir olgunun sanat sayılabilmesi için dıştan bir dayatmacılığın söz konusu 

olmaması gerekmektedir. Ancak tarihsel seyri içinde sinemanın ekonomik 

olarak hizmet ettiği sektör göz önüne alınınca bunun böyle olmadığı 

görülmektedir. Tosun bu konuda düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: 

“Sinema ürünü filmler gerçekleştirilirken, kendisine dışarıdan 

dayatılan bir yığın kısıtlayıcılar etkili olmaktadır. Çünkü sinema, diğer 

sanatlardan farklı olarak büyük bir sermaye birikimine gerek duymaktadır. 

Şiir yazmanın, resim yapmanın, besteciliğin, fotoğrafçılığın önemli bir 

maliyeti yoktur. Ama çağın sanatı sinemanın maliyeti çok ağırdır. Elbette 

bu kadar büyük bir paraya ihtiyaç duyulan bir olayda, sadece sanatsal 

kaygılardan yola çıkılarak film gerçekleştirilmez. Bir kere çevrilen bir 

filmin asgari olarak kendisine harcanan para kadar kazanç getirmesi, iş 

yapması gerekir. Çünkü genellikle filmin yapımcıları (bu işe maddi destek 

sağlayanlar) ile, bu işi gerçekleştiren kimseler (yönetmen, oyuncu vs. aynı 

kimselerdir Yaptırıcıların bir filme para yatırmaları için, bu yatırımdan 

bir kazanç elde etmeleri gerekir Çünkü bunların sadece sanatsal tatmin 

için film çektirmeleri düşünülemez. Bu nedenle sanatsal olan filmi 

gerçekleştirecek olan yönetmen bu para yatıracak olan filmin gelir 

getireceğine ikna etmesi gerekir. İşte sinema bu bağlamda bir çeşit yatırım 

durumundadır (Tosun, 1989, s. 11).” 

Dolayısıyla ticari kaygılar güdülerek ortaya konan çalışma sanatsal 

bir eser olmaktan ziyade başta yapımcısı olmak üzere endüstri içindeki 

bütün kanalları parasal olarak doyurabilecek bir geçim kaynağı niteliğinde 

beden bulacaktır. Sermaye unsuru gibi görünen bu olgu sonraki nesillere 

bir baş yapıt olmak yerine sıradan görsellik sunan tarihin tozlu raflarında 

bir hiç olarak varlığını devam ettirecektir. 

Sonuç  

On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmış ve modernizme karşı düşünsel 

ve fiili mücadele etmiş bir akım olan İslamcılık, hem ilk defa ortaya çıktığı 

dönemde hem de bugün ortak bir isimle nitelenen ama birbirinden 

tamamen farklı grupları kastetmektedir. İslamcılık ortak ismi her birini 

ortak bir şemsiye altına topluyor gibi görünse de kendi aralarında kolektif 

bir birliktelik ve ortak bir yöntem söz konusu değildir (Dağ, 2019, s. 16). 

Ancak İslamcılık ve sinema perspektifinden bakıldığında ise Türkiye’de 
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tarihsel süreç içerisinde yerini alan İslamcı düşünce için sinema endüstrisi 

batının hegemonik paradigma dayatması için icat edilmiş bir savaş ve 

mücadele alanıdır. 20. y.y İslamcı ideolojik bakış açısıyla devam ettirilen 

mukavemet batılıların istediği alanda olmak zorundaydı. Sinema mucitleri 

için bir dayatma silahı olduğundan dünyanın buna hazır olmayan 

coğrafyaları için direnç göstermek ve her yönüyle yerellik özelliklerini 

muhafaza edebilmek çoğu zaman hezimetle sonuçlanmıştır. İslamcı 

düşünceye ev sahipliği yapan coğrafyaların başında gelen Anadolu 

toprakları kültürel ve siyasi saldırılara çözüm olarak İslami ve milli 

unsurların yaşatılmasını elzem görmekteydi. Anadolu özündeki bu kimliği 

kaybetmesi durumunda geriye sadece taklitçi bir yığın olacağının farkında 

olduğundan sinemaya bakış açısını bu haliyle şekillendirmiştir. Zira 

modernleşme hareketleri batı dışındaki bütün coğrafyalarda kendini 

taklitçilik ve içi boşluk olarak göstermiştir. Özüne baktığında nefret dolu 

bir mazi inşa eden bu kendi dışılık sonraki dönemlerde dıştan gelen bütün 

saldırıları açık hale gelip birçok özelliğinden fire vermek zorunda 

kalmıştır. Bahsi geçen modernleşme toplumun hemen her alanında bir 

alafrangalık şeklinde gelişip geçişle arasına mesafe koyduktan sonra batıya 

tapıcılığa dönüşmüştür. Karşı dirençlerin çoğu coğrafyanın kendi 

müdavimleri tarafından hor ve hakir görülerek özgün bir kimlik 

oluşturmaktan uzaklaşmıştır. 

Dolayısıyla millileşme ve yerelleşme düşüncesi sinema 

tartışmalarının merkezini almış ve uzun yıllar boyunca İslami üst kimliğin 

altında çözüm aranmaya çalışılmıştır. Zira dönemin sinema düşünce 

ihracatında İslam dışılık asıl niyet sayıldığından müstehcenlik sonraki 

aşamalarda izleyenlerin bunları normalleştirmesini ve içselleştirmesini 

sağlamıştır. Batı sinema endüstrisi kendisi gibi yiyip içen, düşünen, onları 

gibi eğlenen, giyinen vb. hayat tarzını benimseyen tek tip bir toplum için 

bütün olanaklarını seferber ederek evlere davetsiz bir misafir değil ev 

sahibinin gönül rızasıyla girebilmeyi başarmıştır.  

Bu yüzden İslami camialar başta olmak üzere kimlik ve kültür 

muhafazasını önemseyen bütün toplum kuruluşları kendi yazım 

dünyalarında bununla mücadele etmeyi kendilerine büyük bir görev olarak 

atfetmişlerdir. Ama yabancısı oldukları bu alanda sadece lafla peynir 

gemisinin yürütülmeyeceğinin farkında olan bu girişimci düşünce 

alternatif fikir üretmekten geri durmamış bu alana ilgisi olan kişileri ön 

saflara geçirebilmek adına büyük gayretler sarf etmiştir. Bu anlamda 

birçoğu için çok küçük ve değersiz görülse de 1976 yılında Vesika 

dergisinde kuruluşunu ‘Müslüman Milletimizi Göreve Çağırıyoruz’ 

başlığıyla ilan eden Sur Filmcilik organizasyonu kuruluş amacını şu 

şekilde ifade etmektedir:  

“Gönüldaşlarımız; 
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Bugüne kadar seks simsarlarının ve sapık ideolojilerin toplumlunuzu 

köleleştirmek için elbirliği ile kullandıkları sinemayı, fikir ve ruhun emrine 

vermek için çıktık, inancımıza ve ahlâkımıza karşı mitralyöz gibi kullanılan 

20. asrın bu en korkunç keşfine, inancımızı ve ahlakımızda kılmaya 

yeminliyiz. Gençlik Köprüsü, ile başlattığımız İslâm'ı tebliğ harekâtını 

zafere ulaştıracağımıza inanıyoruz. Sûr Filmcilik Organizasyonu bu 

inançla kurduk ve bu İnançla birleştik beş üniversiteli arkadaş. Gücümüzü 

sizden alacağız. Hem de Müslüman camiası sinemadan ne anlar diyenlerin 

beyinlerini kurşunlamak için hisse senetleri çıkardık. İşçi, köylü, memur, 

esnaf, talebe ayırmaksan. Dişinizden, tırnağınızdan ayırarak da olsa 

almanızı istiyoruz bu senetlerden (Kurucuları, 1976, s. 32).” 

         Aslında yukarıda alıntılama yapılan düşünceler İslamcı ve 

muhafazakâr olarak bilinen çevrelerin sinema hakkındaki görüşlerinin 

özeti ve sonucu olarak kabul edilebilir. Zira düşüncelerin bütününe 

bakıldığında olguya hâkim bireylerin meseleyi ele alış biçimlerinden 

sonuca ulaşabilmenin bu şekilde mümkün olacağı vurgulanmaktadır. 
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İRAN’DA YAŞAYAN AFGAN KADINLARIN ZORUNLU GÖÇ                                                              

TECRÜBELERİNİN/İZLENİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI* 

Asiye Şimşek Ademi 

      

     Giriş: 

Dünya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır mülteci krizini 

yaşıyor. Yaklaşık 60 milyon kadın, erkek ve çocuk çatışmalar, şiddet ve 

zulüm nedeniyle yerinden edilmiş durumda. Yerinden edilen insanlar ise 

kitlesel bir şekilde göç etmektedirler. Bu Kitlesel göç hareketlerinin 

nedenlerinin başında ise hiç kuşkusuz savaşlar gelmekte, savaşların uzun 

sürmesi ve şiddeti ise zorunlu göçü kaçınılmaz hale getirmektedir. Soğuk 

savaşın son yıllarında Afganistan’da Sovyet işgaliyle başlayan iç savaşlar 

ve ardından ABD’nin Afganistan’ı işgaliyle devam eden süreçten (Karaca 

& Dinçer; 2013). günümüze kadar Afganistan göç veren ülkelerin başında 

yer almış ve dünyanın ana mülteci kaynağı haline gelmiştir.  

Afganistan, tarihi boyunca “mülteci üreten” sayılı ülkelerden biri 

olmuştur (Geyik Yıldırım, 2018). Ülke, tarih boyunca doğu ve batı 

arasında bir ticaret ülkesi ve İpek Yolu ticaret yolları üzerinde kilit bir 

nokta olmuştur. Bu nedenle göç, bu ülkenin tarihsel kimliğinin ayrılmaz 

bir parçasıdır (Kuschminder & Dora: 2009). Ülkenin coğrafî 

konumlanışının yanı sıra yaşanan siyasî belirsizlikler ve iç çatışmalar da 

göçlerin meydana gelmesinde etkili olmuştur. Afganistan’da süregelen 

çatışma yaygın şekliyle bilinenin aksine 1979 yılında Sovyet işgali ile 

başlayan son 30 yıllık dönemin oldukça gerisine gitmektedir. 18. yüzyıl 

başlarından itibaren Afganistan coğrafyasında kurulan bütün yönetimler, 

emirlikler ya da devletler, üzerinde kurulu oldukları topraklardan yeterli 

geliri elde edememiş, güvenliği sağlayamamış ve sonuçta başarısız 

olmuşlardır (Aras & Toktaş: 2008). Bu durum, Afganistan’ın 

mülteci/sığınmacı/göçmen üreten ülke konumuna gelmesine neden 

olmuştur (Geyik Yıldırım, 2018). 

Afganistan’ın ‘göçmen üreten ülke’ konumu en çok kadınları 

etkilemektedir. Göçün en büyük mağdurları hiç şüphesiz kadın ve 

çocuklardır. Ülkelerinde savaş dolayısıyla zor şartlarla mücadele etmek 

zorunda kalan kadınlar göç ederek bu durumdan kurtulmaya 

çalışmaktadırlar. Gittikleri ülkede sıfırdan bir hayat kurmak zorunda kalan 

kadınlar çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Afganistan’da 

                                                             
*  Bu çalışma ‘Zorunlu Göç Üzerine Bir Alan Araştırması; İran’da Yaşayan Afgan 

Kadınlarla Türkiye’de yaşayan Suriyeli Kadınların göç hakkındaki izlenimlerinin 

Araştırılması’ isimli doktora tezinden üretilmiştir. 
 (Doktora Öğrencisi); Tahran Üniversitesi, Hukuk ve Siyasi Bilimler Fakültesi, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Tahran-İran, e-mail: asi_sim@hotmail.com 
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varolan savaş, etnik çatışmalar, ekonomik sıkıntılar, kuraklık, Taliban gibi 

terörist örgütler kadınların özel alanlarına dahi girerek tüm hayatlarını 

kabusa çevirmekte ve neredeyse göç dışında bir şans bırakmamaktadırlar 

kadınlara. Bu çok zorlu şartlardan bıkan kadınlar çareyi göçte ararken çok 

daha uzun ve zorlu bir sürece girmekte ve neredeyse tüm hayatlarını sadece 

günü kurtarabilecek şekilde yaşamaya mecbur kalmaktadırlar. Göçmen 

kadınların göç hakkındaki izlenimlerini araştırdığımız bu çalışmamızda 

ana kaynağımız kadınlarla yaptığımız mülakatlardır. Bu amaçla yaklaşık 

30 Afgan göçmenle yaptığımız mülakatlarda onların gözünden göç 

deneyimini anlamaya çalıştık. Göçün zorluklarını ve bir kadının yaşamına 

etkisini yine kadının gözünden görmeye çalıştık. 

Afgan kadınların İran’a göçün sonuçları hakkındaki izlenimlerini 

kadınlarla gerçekleştirdiğimiz mülakatlarla anlamaya çalıştık. 

Gerçekleştirdiğimiz bu mülakatlar sonucunda kadınların göçün sonuçları 

hakkındaki izlenimlerini genel olarak beş ana başlıkta topladık. Son olarak 

da Afgan kadınların göçten ekonomik, sosyolojik, bürokratik, psikolojik 

olarak etkilendikleri sonucuna vardık.  

Çalışmamız alan araştırması şeklinde gerçekleşti. İran’a göç etmiş otuz 

Afgan kadınla yaptığımız mülakatlarda kadınların göçün nedenleri ve 

sonuçları hakkındaki izlenimlerini derledik. Kadınlarla gerçekleştirdiğimiz 

geniş kapsamlı mülakatlarda İran’daki yaşamları hakkındaki deneyimlerini 

sorguladık. İran’da yaşamanın olumlu veya olumsuz bütün yönlerini 

irdeleğimiz mülakatlarda kadınların konuşmaları doğrultusunda göçü 

onların gözünden görmeye çalıştık. Bu mülakatlarda göç olgusunu ve 

kadınlar üzerindeki etkisini derinden inceleme fırsatı bulduk. İnsan 

yaşamının bir bütün olması dolayısıyla göçün insan hayatına ekonomik, 

toplumsal ve psikolojik etkileri olduğunu gördük. Çalışmamızda teorik 

altyapıyı feminizm teorisi oluşturmaktadır. Göçü kadınların izlenimlerine 

dayanarak incelediğimiz için bunu açıklayacak en iyi teorinin feminizm 

olduğuna kanaat getirdik. Feminizm teorisinin kadınlar hakkındaki 

görüşlerinin yanısıra savaş ve güvenlik gibi alanlardaki görüşleri de 

araştırmamıza önemli katkılar sunmaktadır.  

1) Savaş Tehdidinin Ortadan Kalkması 

Silahlı çatışma ve şiddet olayları, yaşamlarını ülkelerinde sürdürülemez 

kıldığı için yurtlarını ya da içinde yaşadıkları toplumları terk etmek 

zorunda kalan sığınmacıların çoğu ilk sığınma yeri olan komşu ülkelerde 

kalmayı tercih etmektedirler (Zolberg & Benda: 2001). Afgan göçmenler 

de ilk sığınma yeri olarak komşu ülkeler olan Pakistan ve İran’ı 

seçmişlerdir. Savaşın ilk dönemlerden günümüze kadar geçen süreçte 

siviller can güvenliklerini sağlamak amacıyla göç etmeye devam 

etmektedirler. Afganistan savaşı yaklaşık 50 yıl önce başlamasına rağmen 

günümüzde dahi sivillerin güvende olduğunu söylemek mümkün değildir. 
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Yer yer devam eden bombardımanlar ve intihar saldırıları, dağlarda 

yuvalanan DAEŞ ve Taliban gibi örgütler hala insanların can güvenliğini 

tehdit etmektedirler.  

Göçmenler için gidilecek ülkenin en önemli özelliği güvenli olmasıdır. 

Çatışmalar nedeniyle yerle bir olmuş ülkelerine geri dönmek istemeyen 

göçmenler; en temel insan hakkı sayılan güvenli bir çevrede yaşama 

hakkına sahip olmak istemektedirler (IOM, 2016). Afgan göçmenlerle 

yaptığımız mülakatlarda göçün en olumlu sonucunun can güvenliğine 

ulaşmak olduğunu gördük. Göçmenler artık ölüm ve yaralanma tehdidiyle 

karşı karşıya kalmadıklarını ifade ettiler. Afganistan’da savaş ve Taliban 

gibi yapılar nedeniyle can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirten 

Afgan kadınlar İran’da kendilerini son derece güvende hissettiklerini 

söylediler. Artık savaştan korkusu taşımadıklarını söyleyen Afgan kadınlar 

yakınları için de endişelenmediklerini ve bu yüzden de çok rahat 

olduklarını belirttiler. Bazı göçmenler ise; İran’da güvenlik ihtiyaçları 

karşılansa da kaçak yaşamak durumunda kaldıklarını ifade ettiler. Kaçak 

yaşamak zorunda kalan göçmenler yakalanmaktan ve geri gönderilmekten 

çok korktuklarını söylediler. Öyle ki özellikle yeni gelmiş Afgan kadınlarla 

yaptığımız mülakatlarda dışarı çıkmaya korktuklarını ve genel olarak 

yaşadıkları mahalleden hiç ayrılmadıklarını ifade ettiler. 

Kendi ülkelerinde bombalardan ve çetelerden bıkan halk canlarını 

kurtarmak için son çare olarak göçü görmüştür. İran’da can güvenliği 

sağlanan kadınlar bu durumdan oldukça memnunlar. Mülakat yaptığımız 

kadınlardan 32 yaşındaki Atike Hanım köyündeki çetelerden kaçıp 

geldiğini anlattı. Çetelerin korkusundan çocuklarını okula gönderirken 

dahi korktuğunu söyleyen Atike Hanım İran’da yaşamalarından duyduğu 

memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: ‘Burda çok rahat. Hiç 

korkmuyorum çocuklarım ölecek mi, kaçıracaklar mı diye. Hiç 

endişelenmiyorum. Çok şükür canımız güvende. Güvendeyiz İran’da’. 

Mülakat yaptığımız kadınlardan 35 yaşındaki Nilüfer Hanım yaklaşık 

12 yıl önce İran’a gelmiş. Afganistan’daki şiddetin artık dayanılmaz 

boyutlara ulaştığını söyleyen Nilüfer hanım hayatlarının tamamının bu 

olaylardan olumsuz etkilendiğini söyledi. Patlamalar nedeniyle eşinin 

doğru düzgün işe gidemediğini, kendilerinin evde korkarak yaşadığını 

anlatan Nilüfer Hanım İran’da can güvenliklerinin olduğunu şu sözlerle 

anlattı: ‘Hiçbir şey olmasa bile canımız güvende. Ne bomba var, ne 

korku. Kocam rahat rahat çıkıyor dışarı. Hiç düşünmüyorum 

vuracaklar mı, bomba mı patlayacak. Çok rahat İran’.  

Göçmenlik ister zorunlu, ister gönüllü olarak gerçekleşsin, büyük 

riskler içeren zor bir hayat şeklidir. Özellikle de ‘kaçak göçmenlik’... Diğer 

bir deyişle ‘kaçak göçmen olarak bir ülkeye sığınmak’ göçmen olmanın en 

zor halidir. Reyneri’nin kaçak göçmenleri “bir insanın yaşamını 
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sürdürmesi için gerekli temel altyapı olanaklarından yoksun, derme çatma 

yerlerde, insan onuruna aykırı koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan 

çaresiz insanlar” (Reyneri: 1998) olarak tanımlaması bu bağlamda yerinde 

bir tanımlamadır. Göçmenlik; göç edilen ülkenin vatandaşlık hakkına sahip 

olunmadığı sürece, göç edenin bütün siyasi, ekonomik, sosyal hak ve 

güvencelerden faydalanamadığı bir konumdur. Çalışma hayatına katılma, 

oy kullanma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi en temel 

insan haklarından bile yoksun olunan, her türlü sömürüye, tacize açık ve 

birçok açıdan dezavantajlı ve ‘kısıtlı’ bir yaşam tarzıdır (Şahin: 2018). 

Yukarıdaki paragrafta da bahsedildiği gibi göçmenlerin yaşadığı en 

önemli sorunlardan biri de kaçak göç ve yaşam şeklidir. Yasal yollardan 

ülkelere kabul edilmeyen göçmenler kaçak yollardan göç etmektedirler. Bu 

da onları her türlü tehlikeye açık hale getirmektedir. Günlerce belki de 

aylarca yürüyerek zorlu coğrafi koşullarda hayatta kalmaya çalışma, 

çetelerin saldırısına maruz kalma, açlık gibi zorlu şartlara maruz kalan 

göçmenlerin sıkıntısı bununla da bitmemekte, gidilen ülkede de kaçak 

konumda yaşamaya çalışmaktadırlar.  

Mülakat yaptığımız kadınlardan Nilufer Hanım yaklaşık 12 yıl önce 

gelmiş İran’a. Şu anda kaçak durumda olmadığını ama ilk geldiği günlerde 

çok büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı. Bir çiftlikte kendilerine küçük bir 

külube verildiğini ve orda ahırda çalıştıklarını söyledi. Kaçak durumda 

olmalarından dolayı ordan başka bir yere gidemediklerini anlatan Nilüfer 

Hanım bakkala dahi kendisinin gittiğini çünkü kadınların erkeklere göre 

daha az şüphe çektiğini anlattı. Genelde erkeklerin daha fazla şüphe 

çektiğini hatta yakalandığında sınır dışı edilebildiğini anlatan Nilüfer 

Hanım bu yüzden kocasının hiç sokağa çıkmadığını anlattı. Polisin 

kadınlardan çok fazla şüphelenmeyeceği için bakkal, fırın gibi yerlere 

kendisinin gittiğini, uzak yerlerdeki işleri ise iş yeri sahibinin hallettiğini 

anlattı. Nilüfer Hanım: ‘Çiftlikte çalışıyorduk. İneklere bakıyorduk. 

Her şey o çiftliğin içinde olduğu için hiç dışarı çıkmıyorduk. Kocam 

çok korkuyordu hep yakalanacağım diyordu. Bu yüzden ben 

gidiyordum hep bakkala, fırına’.  

2) Ekonomik Durumun Değişmesi 

Uluslararası göçlerin küreselleşmesinin somut yansımalarından biri de 

ekonomide meydana getirdiği değişimlerdir. Uluslararası göçlerin 

küreselleşmesiyle birlikte işgücü piyasaları çok çeşitli göçmen işçileri 

bünyesinde barındırmaya başlamıştır. Bu anlamda, göç ve çalışma edimi 

arasında güçlü bağlar bulunmaktadır (Özbey: 2017). Göçmenler geldikleri 

ülkede yaptıkları işlerle kendilerine yeni bir hayat kurmayı sağlayacak 

ekonomik geliri elde etmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca göçmenlerin işgücü 

piyasasındaki konumu göç ettiği toplumdaki konumunu açıklayan önemli 

bir gösterge olduğu için; göçmenler her şeyden önce iş konusuna 
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odaklanmaktadırlar (Ciğerci: 2012). Kısacası her ne sebeple olursa olsun 

ülkelerinden ayrılan insanlar; yerleştikleri ülkede ilk olarak iş bulmaya 

odaklanmaktadırlar. Çünkü bu ülkede kuracakları yaşamın temelini 

oluşturacak paraya ihtiyaç duymaktadırlar.  

Afgan göçmenlerin İran’daki ekonomik durumları bireysel anlamda 

farklılık göstermekle birlikte genel bir takım benzerliklere de sahiptir. 

İran’a gelirken neredeyse bütün mal varlığını kaçakçılara kaptırmış olan 

göçmenler çok ağır koşullarda yaşamaya başlamaktadırlar. İlk 

geldiklerinde yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışan aileler; 

ortalama 3 veya 4 senede asgari geçim şartlarına ulaşabilmektedirler. 

Evdeki erkek sayısının artması ekonomik durumun asgariye ulaşmasında 

son derece önemli rol oynamaktadır. Özetle İran’a göç eden bütün 

Afganların hayatları ekonomik anlamda değişime uğramaktadır. Afgan 

kadınlarla yaptığımız mülakatlarda da hayatlarındaki ekonomik değişimin 

iki şekilde gerçekleştiğini gördük. İlk olarak eşleri az da olsa düzenli bir 

gelire kavuştuğu için ekonomik durumları olumlu anlamda değişmekte; 

ikinci olarak ise kendileri de İran’da çalışma hakkına sahip olarak evin 

ekonomik değişimine katkı sunabilmektedirler. 

Mülakat yaptığımız kadınlardan dinlediğimiz kadarıyla kendileri için 

göçün en olumlu sonucu hiç kuşkusuz eşlerinin veya çocuklarının az da 

olsa düzenli gelire kavuşmasıydı. Afganistan’da düzenli bir iş bulmanın 

neredeyse imkânsız olduğunu belirten kadınlar İran’da amelelikten, 

satıcılığa, hamallığa kadar yapılan bütün işlerde bir düzen olduğunu ifade 

ettiler. Az da düzenli bir gelire sahip olmanın hayatlarını devam ettirmek 

için çok olumlu bir gelişme olduğunu belirttiler. Afganistan’dayken 

yaklaşık 14 kişilik bir ailede yaşadığını söyleyen Haniye Hanım; İran’a ilk 

geldiklerinde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve şu anda da ekonomik 

olarak çok iyi bir yerde olmasalar da düzenli gelirleri sayesinde 

hayatlarının nispeten iyi olduğunu belirtti. Haniye Hanım: ‘Bak ben 

razıydım geleyim İran’da inek pisliği temizleyeyim. Ama o evde 

kalmayayım. Her şey çok zordu. Kocam savaş yüzünden hergün 

gidemiyordu işe. Her gün kavga ediyorduk kaynanayla, görümceyle. 

Çok şükür burda rahatız. Kocam amelelik yapıyor ama bize yetiryor. 

Beş kişiyiz zaten. Afganistan’daki gibi 14 kişi değiliz çok şükür’. 

Birleşmiş Milletlerin göçmen raporlarına bakıldığında göçmenlerin 

%80’ini kadınların ve çocukların oluşturduğu görülmektedir (Faist: 2003). 

Göç ettikten sonra bu kadınlar sosyal izolasyon, yalnızlık, dil engeli ve 

kültürel farklılıklar nedeniyle birçok şeye yabancılaşmakta (Tuzcu & 

Ilgaz: 2015), ve cinsiyet farklılıkları yüzünden erkeklerin deneyimlerinden 

farklı deneyimlerle karşılaşmakta ve çoğunlukla erkeklere nazaran daha 

ciddi problemlerle ve istismarla yüzleşmektedir. Düşük maaşla daha uzun 

saatler çalışma, sağlık sigortasından yararlanamama, cinsel ve fiziksel 
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istismara uğrama, şiddet, eğitim fırsatlarına erişememe, bilgiye erişimde 

sıkıntılar yaşama gibi unsurlar kadın hayatını olumsuz yönde 

etkilemektedir (Anthias & Davis: 1992). Bir diğer değişle göçmen 

kadınlar, “hem kadınlık, hem de göçmenlik statülerinden dolayı belli 

vatandaşlık haklarından ve sosyal haklardan yoksun kalmakta, var olan 

kaynaklara ulaşırken ve emek piyasasına girerken de engellerle 

karşılaşmaktadırlar” (Dedeoğlu & Gökmen: 2011). 

İran’da yaşayan Afgan kadınlar için göçün en önemli sonuçlarından bir 

diğeri de hiç şüphesiz çalışma hayatına katılmalarıdır. Afganistan’da 

Taliban ve geleneksel toplum baskısı nedeniyle çok sınırlı bir şekilde 

çalışma hayatına katılabilen kadınlar İran’da bu baskıyı üzerlerinden 

atmaktadırlar. Bu baskılardan kurtulmak kadınlar için olumlu bir gelişme 

olsa da her şeyin toz pembe olması anlamına gelmemektedir; çünkü 

göçmen statüsünde olmaları çalışma hayatında çok ciddi sorunlarla 

karşılaşmalarına neden olmaktadır. 

Bir mum fabrikasında Afgan kadınlarla gerçekleştirdiğimiz mülakatlar 

çalışma şartlarının ağırlığını görmemizi sağladı. Çok ağır bir kokunun 

olduğu fabrikada kadınlar günde 12 saat çalışarak mum üretiyorlardı. 

Fabrikadan çok evi andıran yer hiç steril değildi. Ayrıca maaşlar da çok 

düşüktü. Sigortasız çalıştıklarını söyleyen kadınlar, yaptıkları işe göre 

aylık 600 – 700 toman arasında bir maaş aldıklarını ifade ettiler. Bu kadar 

düşük ücretlerle geçinmeye çalışan kadınlar konuşmalarında en çok 

ücretlerin düşüklüğünden ve çalışma saatlerinin uzunluğundan bahsettiler. 

Bu fabrikada çalışan kadınlardan Sare Hanım: ‘Kocam çalışmıyor. 600 

tomanla ne yapım. Kirayı ancak veriyorum. Küçük oğlumu işe 

gönderiyorum geçinebilmek için. 12 saat burdayım. Eve git yemek yap 

ancak yetiştiriyorum. Hiç olmazsa sigortamız olsaydı’.  

Yine aynı fabrikada çalışan kadınlardan Bibigül Hanım 15 yaşında bir 

öğrenci. Öğrenci olduğu için yarı zamanlı çalıştığını söyleyen Bibigül 

Hanım, okulda da çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade etti. Ailesinin 

ekonomik durumu çok kötü olduğu için hem onlara yardım etmek hem de 

okul masraflarını çıkararak onlara yük olmamak için çalıştığını belirtti: 

‘Okulda birinciyim. Çok çalışıyorum. İngilizce de öğreneceğim. Çok 

çalışıp üniversiteye gidip bu fabrikadan kurtulacağım’. 

3) Aile Hayatının Değişmesi 

Aile; bir kadın ve erkeğin hayatlarını sürdürmek üzere oluşturdukları, 

ekonomik iş birliği yaptıkları, çocuk sahibi oldukları ve yetiştirdikleri 

kurum, toplumun en küçük birimi ve temel yapı taşıdır (Kıray: 1964). 

Ayrıca Aile kişi sayısına göre de, büyük ve küçük aile olmak üzere ikiye 

ayrılır. Büyük aile; kök ailesi (anne-baba, çocuklar, evli bir erkek ile eşi ve 

çocukları), birleşik aile (anne-baba, çocuklar, evlenen bütün oğullar ve 

çocukları) ve geleneksel geniş aile (anne-baba, çocuklar ve evlenen 
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çocuklara ek olarak akrabalar, anne babanın anne babası, hala, teyze, amca, 

dayı…) olmak üzere üçe ayrılır. Büyük ailenin özellikleri ise kısa olarak: 

Üretim birimidir, kırsal aile olarak da tanımlanır, ataerkildir. Küçük aile 

ise; çekirdek aile (anne-baba ve çocuklardan oluşur.), Parçalanmış Aile 

(boşanma, anne-babanın ayrı yaşaması, babanın uzun süre çalışmaya 

gitmesi), tamamlanmamış aile (herhangi bir nedenle tamamlanmamış, 

genelde anne ve çocuğun bir arada yaşadığı aile tipi) olmak üzere 

çeşitlerine ayrılır (Yıldırım: 2015). 

Afgan göçmenlerle yaptığımız mülakatlarda göçün geniş aile yapısını 

değiştirerek; çekirdek aile yapısına dönüştürdüğü sonucuna vardık. 

Afganistan’da ekonomik zorluklar, savaş ve gelenek baskısıyla birarada 

yaşayan aileler; İran’a geldiklerinde çekirdek aile şeklinde yaşamaya 

başlamaktadırlar. Çünkü İran’a geldiklerinde ekonomik zorlukların bir 

kısmı aşılmakta, çalışan erkek tek başına kendi ailesini geçindirmeye 

başlamakta ve savaş tehdidi ortadan kalkmaktadır. İran kültürüyle de 

tanışan aileler bu kültürden etkilenerek daha küçük birimlere 

ayrılmaktadırlar. Özetle Afganistan’dayken oraya uyum sağlayıp geniş 

aileler şeklinde yaşayan Afganlar; İran’a gelince yine uyum sağlamak 

adına aile yapılarını değiştirip çekirdek aileye evrilmektedirler.  

Mülakat yaptığımız Afgan kadınlar aile yapısının değişmesini genel 

olarak olumlu buldularını söylediler. Çünkü geniş aile yapısı en çok 

kadınlara zarar vermektedir. Ev işi yükü iki, üç katına çıkmakta, teknolojik 

imkanların yetersizliği de bu yükü daha ağırlaştırmaktadır. Ayrıca birlikte 

yaşamak gelin-kaynana-elti kavgalarını beraberinde getirmektedir. İran’da 

ailelerin küçülmesi ve teknonolojik imkanların artması kadınların yüzünü 

güldürmekte ayrıca kavgaları da bitirmektedir.  

Mülakat yaptığımız Afgan kadınlardan Zehra Hanım İran’a geldiğinde 

ailesinin küçüldüğünü anlattı. İlk geldiğinde bu durumu garipsediğini 

sonrasındaysa alıştığını ve çok sevdiğini ifade etti. Aslında olması 

gerekenin bu olduğunu ancak, bunu 10 yıl sonra anladığını gülerek anlattı. 

Afganistan’da 14 kişi birarada yaşarken ve sürekli kavga ederlerden 

İran’da sadece altı kişi birarada yaşadıklarını anlatan Zehra Hanım: ‘Altı 

kişi çok az. İlk geldik ev bomboş sanki. Sadece ben ve çocuklarım ve 

kocam. Çok değişikti. Çok ağladım. Ama şimdi diyorum boşuna 

ağlamışım. Böyle olması bin kat iyiymiş’.  

Fatıma Hanım, ailesinin değişime uğramasını çok mantıklı bulan hatta 

sırf bu nedenle göç ettiğini ifade eden kadınlardan biri. Afganistan’da evin 

en küçük gelini olduğunu ve hem kaynanası hem eltisiyle sorunlar 

yaşadığını anlatan Fatıma Hanım; İran’da ailesinin küçülmesine o kadar 

seviniyordu ki kızlarının daha da küçük aileler kurması için uğraşacağını 

söylüyordu. Üç çocuğu olan Fatıma Hanımın çocuklarının üçü kız ve 

Afganistan’daki evde ezilmesinin en büyük nedenlerinden biri de erkek 
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çocuğunun olmamasaymış. Çouklarının hepsinin kız olması nedeniyle 

kaynana ve eltisi tarafından sürekli aşağılandığını anlatan Fatıma Hanım; 

kocası göç etmek isteyince çok mutlu olduğunu ve kendisine destek 

verdiğini belirtti. Fatıma Hanım: ‘Burası çok iyi. Kaynana yok, elti yok. 

Çok güzel. Kızlarımı sadece kocaya vereceğim. Kaynanaları olmasın 

(gülüyor). Çalışsınlar, paraları olsun, kaynana evine gitmesinler, 

benim gibi çekmesinler’. 

Afgan kadınlarının maruz kaldığı baskılar İran’a gelinen ilk dönemde 

devam etse de zamanla azalmaktadır. Ülkesinde erkek egemenliğinin savaş 

ve kültür nedeniyle kutsandığı Afgan kadınları İran’a geldiklerinde bu 

egemenliği sorgulamaya başlamaktadırlar. Bu egemenliğin sorgulanması 

elbette İran’a gelir gelmez olmamaktadır. İlk olarak savaş ve ölüm 

korkusuyla evin erkeğini koruyucu ve kahraman olarak gören kadın savaş 

tehlikesinin ortadan kalkmasıyla bu görüşünden vazgeçmektedir. 

Afganistan’dayken genel olarak kendi evinden kocasına evine giden kadın 

dış dünyayla çok fazla iletişim kuramamaktadır. İran’a geldiğinde ise; 

alışveriş giden, çocukların okulları veya göçmenlere yönelik kurslara 

katılabilen Afgan kadınları erkeklere o kadar da ihtiyaç duymadıklarının 

farkına varmaktadırlar. Afganistan’da ihtiyaçtan kaynaklanan her türlü 

eziyete katlanma durumu İran’da değişmektedir. Afganistan’da toplum 

baskısından dolayı dayak, kuma, aşağılanma gibi durumlara katlanan 

kadınlar İran’da bu baskıyı üzerlerinden atmaktadırlar.  

Yaptığımız mülakatlarda; kocasıyla problem yaşayan fakat toplumsal 

baskı nedeniyle Afganistan’da iken boşanamayan kadınların İran’da 

boşandıklarını gördük. Bu boşanma sonucu yine Afgan gelenekleri 

nedeniyle aileleri tarafından dışlanan kadınlar iş bularak bu baskıyı 

üzerlerinden atmaktaydılar. Mülakat yaptığımız Rüya Hanım 40 yaşında 

ve üç yıl önce eşinden boşanmış. Kendisi Afganistan’da eşinden fiziksel 

ve cinsel şiddet gördüğünü bunu ailesine anlatmasına rağmen ailesinin 

konuyu kapatmaya çalıştığını boşanmasına izin vermediklerini söyledi. 

Ama yaklaşık 5 yıl önce İran’a geldiklerinde kadınların çalışmasının 

kendisini çok etkilediğini ve böylece boşanmasının mümkün olduğunu 

anladığını ifade etti. Rüya Hanım: ‘Ablam dedi ne olmuş hepimizin 

kocası aynı. Boşanırsan git bize gelme. Boşandım beni evine almadı. 

Dedim sokakta kalırım yine boşanırım. Taa burama kadar gelmişti. İş 

buldum ayda 800 toman alıyorum. Yetmiyor ama o adamla 

yaşamaktan bin kat iyidir’. 

Yaptığımız mülakatlarda genel olarak kadınların benzer hayat 

hikayelerine sahip olduklarını gördük. Küçük yaşta çok kalabalık bir aileye 

gelin giden kadın savaşın getirdiği işsizlik nedeniyle fakirlikle yüzyüze 

gelmektedir. Bu durumdan kurtuluşu İran’a göç etmekte bulan erkek de ilk 

olarak tek başına İran’a gitmekte ve iş bularak para kazanmaya 
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başlamaktadır. Kazandığı paranın bir kısmını ailesine göndererek 

geçimlerini sağlamakta kalan kısmını da biriktirerek ailesinin gelmesini 

sağlamaktadır. Bu paranın toplanması ise ortalama dört veya beş yılı 

bulabilmektedir. Bu sırada kalabalık ailede yalnız kalan kadın kocasını 

yılda ancak bir veya iki kez görebilmektedir. Çocuklarını tek başına 

büyütmeye çalışan kadın bu sürecin bütün sıkıntılarına bir gün İran’a gitme 

umuduyla katlanmaktadır. İran’a gittiğindeyse sıkıntılar tamamen 

bitmemektedir. Çünkü gerçekleştirdiğimiz mülakatların birçoğunda 

gördüğümüz; göçün İran’a geldikten sonra devam ettiğiydi. Kocasıyla ve 

çocuklarıyla İran’da biraraya gelebilen kadınlar; erkek çocuklarının 

büyüyüp Avrupa’ya gitmesiyle yine yalnızlaşıyorlardı. Bu şekilde sürekli 

olarak ailesinin bazı üyelerinden uzak kalan kadınlar için göçün en acıklı 

sonuçlarından biri de ailelerinin dağılmasıydı.  

Mülakat yaptığımız kadınlardan 56 yaşındaki Aliye Hanım göç 

nedeniyle aile üyelerinin birçoğunu göremediğini belirtti. Afganistan’da 

köyde yaşadığını belirten Aliye Hanım erkeklerin köyde yaşanan 

işsizlikten dolayı başka yerlere göç ettiklerini ifade etti. Kocasının başkent 

Kabil’e gittiğini, kayınlarının ise İran’a göç ettiklerini söyledi. Kocası 

Afganistan’da olmasına rağmen üç ayda bir görebildiğini ifade eden Aliye 

Hanım daha sonra kocasının İran’a gittiğini ve bir müddet sonra kendilerini 

de yanına aldığını belirtti. Kocasından uzak yaşamın yaklaşık on yıl 

sürdüğünü belirten Aliye Hanım kocasına kavuştuktan sonra bu sevincin 8 

yıl kadar sürdüğünü çünkü 8 yılın sonunda çocuklarının da farklı ülkelere 

göç ettiğini söyledi. Aliye Hanım: ‘Bir oğlum İsviçre’de, diğeri 

Almanya’da. Kocam zaten yıllarca yoktu. Kendi akrabalarım annem, 

kardeşlerimi zaten göremiyorum. Hepsi Afganistan’da. Biliyorum 

artık hiçbir zaman ailem birarada olmayacak. Hep para için böyle 

oldu’. 

4) Sosyal Hizmetlere Ulaşımın Kolaylaşması 

Sosyal hizmet, insanların etkili bir psiko-sosyal işlevsellik düzeyine 

ulaşmalarına yardımcı olan ve bireylerin esenliğini arttıracak toplumsal 

değişmeleri etkilemekte başvurulan uygulamalı bir bilim olarak 

tanımlanmaktadır. İnsan hakları ilkeleri ve sosyal adalet kavramı sosyal 

hizmetin temelini oluşturmaktadır. Sosyal hizmet mesleği 1948 İnsan 

Hakları Beyannamesi ışığında din, dil, ırk, cinsiyet ayırmaksızın tüm 

dünya vatandaşlarına sosyal refah ve sosyal adalet ulaştırılmasını amaç 

edinmiştir. Bu etik ilke bağlamında göçmenlerin de insan haysiyetine 

yaraşır bir hayat sürmesi sosyal hizmet için gerçekleştirilmesi gereken bir 

yükümlülüktür. Göçmenler gittikleri ülkelerde, sağlık, eğitim, barınma, bir 

işe ulaşma, dil, yaşama biçimi vb. pek çok konuda ciddi sorunlar 

yaşamaktadırlar. Bu sorunların ivedilikle halledilmesi verilen sosyal 

hizmetlere bağlıdır (İzmirli, 2018). 
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Savaşın başladığı ülkelerde sosyal hizmetlerin verilebilmesi 

imkansızlaşır. Çünkü hastahane, okul ve kamu binalarının bombalanması 

sonucu hizmetler aksamaya başlar. Afganistan’da savaşın çok uzun 

yıllardır sürüyor olması ve Taliban gibi yapıların çoğu sosyal hizmetin 

verilmesini engellemesi gibi nedenlerle halk bu imkanlardan 

yararlanamamaktadır. Son dönemde savaşın görece durağanlaşması, 

Taliban ve DAEŞ gibi örgütlerin yasadışı ilan edilmesine rağmen ülke 

istenilen refah düzeyine ulaşamamıştır. Mülakat yaptığımız kadınlardan 

dinlediklerimiz en temel alt yapı hizmetlerinin dahi verilemediğini 

gösterdi. Mülakat yaptığımız kadınlardan bazıları düzenli sağlık hizmeti 

alamadıklarını, bazıları çocuklarının eğitimlerinin yarıda kalmaması için 

geldiklerini diğer bazıları da alt yapı hizmeti alamadıkları için geldiklerini 

ifade ettiler.  

Afganiztan’da çoğu sosyal hizmetten yararlanamayan Afganlar İran’a 

geldiklerinde ise bu hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Bu hizmetlerin 

alımında bazı zorluklarla da karşılaştıklarını belirten kadınların bu 

konudaki hem olumlu hem de olumsuz düşüncelerini üç ana başlık altında 

sıraladık. Sosyal hizmetlerin bazı zorluklarla da olsa alınabilmesi hiç 

kuşkusuz göçün en olumlu taraflarından biridir. 

Göçmenlere yönelik uygulamalar; güvenlik sorunları, iktisadi 

yetersizlikler ve ani kapasite artışı gibi beklenmeyen nedenlerle 

uygulamada sınırlı kalabilmektedir (Göktürk: 2003). Bu yüzden pek çok 

sektörde yönetilmesi güç krizler ortaya çıkmaktadır. Bu sektörlerin en 

önemlilerinden biri de hiç kuşkusuz eğitimdir. Uluslararası hukuğa göre 

ülkelerin eğitim politikalarında göçmen çocukların eğitim ihtiyaçlarına 

ilişkin düzenlemelere yer verilmesi gerekmektir (Börü & Boyacı: 2016). 

İran; zorunlu eğitimi bütün vatandaşlarına sunduğu gibi Afgan göçmenlere 

de sunmaktadır. Bu anlamda göçmenler herhangi bir ayrımcılığa maruz 

kalmamaktadır. Afgan vatandaşlar kaçak dahi olsalar Birleşmiş Milletlerin 

çocuklar için verdiği tanınma belgeleri sayesinde, çocuklarını devlet 

okullarına gönderebilmektedirler. Herhangi bir bürokratik sıkıntı 

nedeniyle okula gidemeyen çocuklar da hayırseverlerin yaptırdığı kurs 

şeklindeki okullara giderek temel dersleri alabilmektedirler. Ayrıca 

Afganların ana dillerinin Farsça olması İran eğitim sistemine uyumlarını 

kolaylaştırmaktadır.  

Afgan kültüründe var olan ataerkil düşünce yapısıyla yetişen kadınlarla 

İran eğitim sisteminde yetişen kadınlar arasında çok ciddi kültürel farklar 

olduğunu gördük. Afganistan’da erkek egemen kültür, gelenek görenek, 

Taliban, savaş gibi faktörler tarafından baskılanan kadınlar sessizleşip her 

şeyi kabul ederken; İran’da yetişen kadınlar tam tersi şekilde 

davranmaktaydılar. İran eğitim sisteminde yetişen kadınlar eleştirel bir 

düşünce yapısına sahip olmakla beraber, daha geniş vizyonlu ve 
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özgüvenleri yüksekti. Afgan kültürünü çok ciddi eleştirirken, İran’da 

eşitlik istiyorlardı. Mülakat yaptığımız kadınlardan 26 yaşındaki Nazenin 

Hanım, yüksek lisans mezunu bir kadın. Kendisi İran’a 6 yaşında gelmiş 

ve tüm eğitim hayatı İran’da geçmiş. Kadınlarla ilgili çalışmalar da yapan 

Nazenin Hanım eğitimin çok önemli olduğuna ve Afganistan’da var olan 

birçok sıkıntının Afgan düşünce yapısının ürünü olduğuna inanan bir 

kadın. Ona göre bu kafa yapısı da sadece eğitimle değişebilir. Nazenin 

Hanım: ‘Bak bizim kadınların özgüvenleri çok düşük. Eğitim 

almamışlar. Ben onlarla çalışırken onlara söylediğim en önemli şey 

kendinize güvenin. Niye bir İranlı odaya girdiğinde kendinizi toplayıp 

utanıyorsunuz o da bizim gibi bir insan. Niye İranlılar Afgani diye 

hitap ettiğinde alınıp küsüyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Bunlar hep 

cehaletten hep sosyalleşememekten. Okula gitseler, topluma 

karışsalar anlayacaklar ki İranlılar da biz de insanız. Kimse kimseden 

üstün değil. Benim bi sürü İranlı arkadaşım var’. 

 İran’da verilen eğitim kaliteli ve ucuz olsa da Afgan çocuklarının 

eğitiminde bazı aksamalar yaşanmaya devam etmektedir. Özellikle yeni 

gelmiş Afgan aileler maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarını okula 

gönderememektedirler. Mülakat yaptığımız kadınlardan Rukiye Hanım 

beş yıl önce gelmiş İran’a. Fakat kocası savaşta yaralandığı için 

çalışamıyormuş. Bu yüzden ailecek bir fabrikanın bodrumunda yaşamışlar 

dört yıl. Şimdi ise çocukları çalışabilecek yaşa geldiği için kiraya 

çıkmışlar. 12 ve 13 yaşında olan oğulları amelelik yaparak aileyi 

geçindirirken, kendisi de terzi dükkânında temizlik yapıyormuş. Bu 

yüzden geçinmekte çok zorlanıyorlarmış. Rukiye Hanım: ‘Fabrikanın 

bodrumunda yaşıyorduk, okul uzaktı, göndermedim çocukları. Şimdi 

okula yakınız. Ama çocuklar artık büyük, nasıl gitsinler birinci sınıfa. 

Sadece en küçük kızım gidiyor. Çok çalışkan ama okul çok pahalı. 20 

toman istiyorlar. Kalem, kitap her şeyi istiyor okul. Yetiştiremiyoruz’. 

Göçmenlerin sosyal hizmetler konusunda yaşadıkları sorunların bir 

diğeri de gittikleri ülkelerdeki bürokratik sıkıntılardır. Göçmenlerin 

çoğunluğu; ülkeye yasadışı yollardan kaçak olarak girdikleri için ülkede 

rahat hareket etmelerini sağlayabilecek resmi belgelere sahip 

olamamaktadırlar. Kimlik, oturma izni hatta pasaportları dahi olmayan 

göçmenlerin resmi işlem yapmalarında çok ciddi bürokratik engeller 

vardır. Bu bürokratik sıkıntıların sadece küçük bir kısmı Birleşmiş 

Milletlerin verdiği sığınmacı kimlik kartıyla hallolmaktadır. Özellikle okul 

konusunda bu kimlik belgeleri çok yardımcı olmaktadır. Çalışma 

konusunda ise gerekli koşulları yerine getirenler  çalışma veya oturma izni 

alabilmektedirler. İran’da doğmuş olanlar ise 18 yaşına geldiklerinde bir 

yıl İran’da kalmak şartıyla İran vatandaşlığı alabilmektedirler.  
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Yaptığımız mülakatlarda İran’da yaşayan Afgan göçmenlerin vatandaş 

olamamaktan kaynaklı bir dizi problemle karşı karşıya kaldıklarını gördük. 

Banka hesabı açtıramadıklarını, kendi adlarına ev veya araba 

alamadıklarını bu yüzden de dolandırıcılara karşı savunmasız kaldıklarını 

anlattılar. Kendi adlarına alamadıkları malları İranlılar adına aldıklarını, bu 

durumda dolandırılsalar dahi ellerinden bir şey gelmeyeceğini anlattılar. 

Mülakat yaptığımız kadınlardan Ferzane Hanım 50 yaşında ve 45 yıl önce 

İran’a gelmiş bir kadın. Ekonomik durumlarının iyi olduğunu söyleyen 

Ferzane Hanım en büyük korkusunun dolandırılma ve hırsızlık olduğunu 

söyledi. Evi ve bir miktar birikmiş parası olduğunu söyleyen Ferzane 

Hanım evinin kocasının adına değil de İranlı bir komşularının adına 

olduğunu söyledi. Birikimlerini ise evde sakladıklarını söyledi. Ferzane 

Hanım: ‘Çok şükür durumumuz iyi. Evimiz var. Ama ev almamıza izin 

yok İran’da. Sadece İranlılara izin veriyorlar. Bizim evi de o yüzden 

komşumuz aldı. İstese bizi evden atabilir, ev onun sonuçta (gülüyor)’.  

Göçmenlerin yaşadığı bürokratik sıkıntıların en önemlilerinden bir 

diğeri ise sağlık sigortasıdır. Oturma izni olan göçmenler sağlık 

sigortasından faydalanabilirken yasal izinleri olmayan göçmenlere sigorta 

yapılmamaktadır. Kaçak göçmenler sigortaları olmadığı için hastahane 

masraflarını karşılamakta çok zorlandıklarını ifade ettiler. İran’da sağlık 

hizmetleri ve ilaçlar çok ucuz olmasına rağmen Afgan göçmenlerin maddi 

durumlarının yetersizliği bu hizmetlere ulaşımı zorlaştırmaktadır. Yetersiz 

beslenme, savaş döneminde meydana gelmiş olan yaralanmalar ve çocuk 

sayısının fazla olması gibi nedenlerle hastahaneye çok fazla ihtiyaç duyan 

göçmenler sigortalı olsalar dahi cüzi ücretler ödemek zorunda kaldıklarını 

bunun da büyük hastalıklarda işe yaramadığını belirttiler. Konuştuğumuz 

göçmenlerden Şirin Hanım çocuğunu doğururken çok sıkıntı yaşadığını 

ifade etti. Sigortası olduğu için hastaheneye ücretsiz yatırıldığını fakat 

sigortasının ilaçları karşılamadığını, bu yüzden zorlandığını açıkladı. Şirin 

Hanım: ‘Doğum yaptım üç ay önce. Üç gün hastahanede yattım hiç 

para almadılar. Ama doktorun yazdığı ilaçlara çok para verdik. Bizim 

sigorta sadece hastahane parasını ödüyormuş, ilaçları 

karşılamıyormuş’. 

Göçmenlerin sağlık konusunda yaşadığı en acıklı durumlardan biri de 

ayrı ülkelerde yaşayan yakınlarının cenazelerini alamamalarıdır. Alanlar 

da çok yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kalmaktadırlar. Çok düşük 

gelirli olan Afganlar için bu miktarları ödemek bazen imkansızlaşmaktadır. 

Çünkü istenen para neredeyse bütün mal varlıklarına eşit olmaktadır.  

Kocası kansere yakalanan Afşin Hanım bürokratik engeller nedeniyle 

kocasını Almanya’ya zamanında gönderemediğini anlattı. Çok uzun süren 

çabalar sonucu kocasını yasal yollardan gönderemeyeceğini anlayan Afşin 

kaçakçılarla anlaşarak kocasını göndermiş. Kocasını hastalığı sürecinde 7 

ay hiç göremediğini anlatan Afşin Hanım, öldüğünde ise cenazesini 
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almadığını ifade etti. Çünkü çok fazla işlem yapılması ve çok yüklü 

miktarda para vermesi gerekiyormuş. Kısacası bürokraside yaşanan 

aksaklıklar hem kocasının ölümüne hem de cenazesini dahi alamamasına 

neden olmuş. Afşin Hanım: ‘Cenazeyi getirtmedik çok pahalıydı. 

Nereye gömmüşler bilmiyorum. Biz çok geç gönderdik o yüzden 

iyileşmedi. Bir sürü kağıt lazım. Doktorlarla konuştuk. Birleşmiş 

Milletlere gittim hiçbir şey yapmadılar. Kaçakçılarla gönderdik. Çok 

geç gönderdik çookkk’. 

İnsan hakları, insani hukuk ve göçmen hukuku uluslararası hukuk 

sisteminin ayrı ayrı ama çok yakından bağlantılı parçalarıdır. İnsan hakları 

ve göçmen hukuku Birleşmiş Milletler çatısı altında geliştirilmiştir ve bu 

nedenle benzer dayanakları vardır (WHO: 2007). Mültecilerin, sürgünlerin 

ve göçmenlerin özellikle korunmasız oluşu, insan haklarına özel bir vurgu 

yapılmasını gerektirir. Bu gruplar içinde kadınlara ve çocuklara özellikle 

dikkat edilmelidir (OHCHR: 1998). 

İran’da yaşayan Afgan göçmenler; kaçak durumunda olmaları, 

parasızlık veya sistemi yeterince bilmemeleri nedeniyle hukuksal 

haklarından faydalanmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Sistemin onların ev 

sahibi olmasına izin vermemesi, banka hesabı açmalarına müsaade 

etmemesi veya diğer bürokratik engellemeler nedeniyle çoğu zaman yasal 

olmayan yollara başvurarak işlemlerini yapmaya çalışmaktadırlar. Bu 

durum da onları dolandırıcıların ağına düşürmektedir. 

Mülakat yaptığımız kadınlardan Süheyla Hanım bir şirketin kendilerini 

150 milyon toman kadar dolandırdığını ve paralarını almak için çok çaba 

sarfettikleri halde hala alamadıklarını belirtti. Almanya’ya gitmek için bir 

şirketle anlaştıklarını ve 150 milyon toman ödeme yaptıklarını anlattı. 

Şirket sahibinin kendilerini dolandırdığını ve paralarını alıp kaçtığını 

söyleyen Süheyla Hanım şirket sahibinin Türkiye’ye kaçmasından dolayı 

hukuki yollara başvurmakta zorlandıklarını açıkladı. Çünkü şirketin 

istediği parayı karşılamak için tüm eşyalarını satmışlar ve tanıdıklarından 

da borç almışlardı. Paraları bitip hatta borç batağında oldukları için başka 

ülkeye gidip adamı bulmaları bulsalar dahi uluslararası dava açmaları çok 

zordu. Aslında en büyük sorunları bu işlemlerin yasal olup olmadığını 

bilmeden, şirketin yasallığını araştırmadan bu işe bulaşmaları olduğunu 

biliyorlardı. Süheyla Hanım: ‘150 milyon az değil. Tüm eşyalarımızı, her 

şeyimizi sattık. 50 milyon borç aldık. Bu parayı toplamak için kocam 

yıllarca çalıştı. Şimdi de borcu ödemek için yıllarca çalışacak’. 

Afgan kadın göçmenlerle yaptığımız mülakatlarda siyaset hakkında pek 

fikir sahibi olmadıklarını gördük. Genel olarak ev işleriyle ve çocuk 

bakımıyla uğraşan kadınların siyaset hakkında pek fikirleri yoktu. İran’da 

doğmuş veya çok küçük yaşta gelmiş olan kadınlar, okul ve sosyal 

medyanın etkisiyle siyaset hakkında daha fazla fikir sahibiydiler. İran 
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sistemine daha entegre yaşayan gençler sistemin özelliklerini çok iyi 

biliyorlardı. Adeta İranlılar gibi düşünen, konuşan gençler; İran siyasetinin 

olumlu ve olumsuz yanları hakkında fikir sahibiydiler. Gözümüze çarpan 

en önemli ayrıntı ise gettolaşmaydı. Afganların genel olarak aynı 

mahallelerde yaşamalrı içlerine kapanmalarına neden olarak İran sitemine 

uyumlarını zorlaştırıyordu. Okulda İranlı gençlerle biraraya geln Afganlar 

biraz daha yumuşasa da eve döndüğünde gördüğü manzara nedeniyle 

sistemi eleştiriyordu. Okulda İranlıların sahip olduğu hakları gören 

Afganlarda kendilerinin ve ailelerinin neden bu hakka sahip olmadığı çok 

büyük soru işaretiydi. Kısacası gettolaşan Afganlar sistem için sorun teşkil 

ederken okulda eşit fırsatlar sunularak bu konu aşılabilir. Mülakat 

yaptığımız kadınlardan 16 yaşında ve lise öğrencisi olan Sare Hanım okula 

gidince kendini daha iyi hissettiğini fakat eve gelince her şeyi sorgulamaya 

başladığını söyledi. Siyasetçilerin neden göçmen konusuna eğilmediğini 

kendilerinin sonsuza kadar ikinci sınıf vatandaş olarak kalacaklarını 

düşündüğünü söyledi. Sare Hanım: ‘Okula gidiyorum her şey çok güzel. 

Derslerim iyi hem İranlı hem Afgan arkadaşlarım var. Hepimiz aynı 

kıyafeti giyiyoruz. Eve geliyorum sadece Afganlar var. Ailem, 

mahallem hep Afgan. Sanki biz başka insanlarız. Niye okulda bizimle 

iyi olan İranlılar mahallede iyi olmuyor hiç anlamıyorum. Hep sistem, 

siyaset yanlış. Televizyonda telegramda bakıyorum siyasetçiler hiç 

göçmenlerle ilgili konuşmuyorlar. İranlılar konuşunca da kötü 

konuşuyorlar. Niye siyasetçiler bir çözüm bulmuyor’. 

5) Psikolojik Sonuçlar 

Zorunlu göç, kişinin iradesi ve isteği dışında gelişir ve genellikle 

fiziksel veya psikolojik bir baskının sonucunda gerçekleştirilir. Zorunlu 

göç; kişinin canını kurtarmak, hapse düşmemek, psikolojik ya da fizik 

şiddetten kaçmak için kendi rızası olmadan, genellikle beklenmedik bir 

zamanda ve psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak hazırlanmadan 

gerçekleştiği için psikolojik olarak riskli bir durumdur (Rousseau & 

Nadeau: 2003). Bu yüzden göç deneyiminin hem toplumsal, tarihsel, 

ruhsal, ekonomik, kültürel özellikleri hem de kişisel boyutu 

değerlendirilmelidir.  

Göç, psikoljik açıdan olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yöne açık bir 

süreçtir (Gün: 2009). Göç, içinde olumsuzluklar barındırsa bile, özellikle 

bazı gruplar için, önemli fırsatlar da yaratabilir. Örneğin; göç yazınında en 

riskli grupların kadınlar ve çocuklar olduğu söylense de göç edilen yerin 

barındırdığı eğitim, çalışma koşulları, günlük yaşamdaki iyileşmeler vb. 

olanaklara bağlı olarak kadın ve çocukların yaşamları için önemli fırsatlar 

da sunduğu gözlenebilmektedir (Gün: 2013). 

Afgan göçmen kadınlarla yaptığımız mülakatlarda psikolojik olarak 

göçten hem olumlu hem de olumsuz etkilendiklerini gördük. Bu 
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etkilenmeleri de kadınların verdiği cevaplar doğrultusunda iki ana başlık 

altında topladık; 

 

Aşağılanma; Göçmenin sosyal bir varlık olması, ailesi, arkadaş çevresi, 

duygu ve düşünceleri ile var olması onun yeni yaşam yerinin 

şekillenmesine katkı sunmasına ve yeni yaşam yerinden etkilenmesine 

neden olmaktadır. Göçmenin bagajında yalnızca elbiseleri değil kültürü de 

gelmekte, yeni yerleşiminde yalnızca karnını doyurmamakta, farkında 

olsun ya da olmasın, zihin ve duygu dünyasını da beslemektedir. Bu 

süreçte göçmen bir yönüyle özne konumuna çıkarken diğer yönüyle ise 

yeni yaşam yerinin şekillendirdiği bir nesneye bürünmektedir (Balibar & 

Wallerstein: 2013). Kısacası göç eylemiyle birlikte farklı kültürlerin 

karşılaşması söz konusu olmaktadır. Ancak kimi zaman bu süreç 

uyumsuzluk ve çatışma boyutuna varabilmekte, kültürler arasında iletişim 

kopuklukları ortaya çıkabilmektedir (Akıncı, vd.: 2015). Bu iletişim 

kopukluğu neticesinde ortaya çıkan en olumsuz sonuçlardan biri de hiç 

kuşkusuz göçmenlerin aşağılanması olmaktadır. 

İran’da yaşayan Afgan göçmenlerle yaptığımız mülakatlarda 

gözlemlediğimiz en önemli ayrıntı ortak dil konuşulmasına rağmen 

kültürlerdeki farklılıktı. Bu farklılık gençlerde ve özellikle çocuklarda çok 

bariz şekilde kendini göstermese de özellikle yeni gelenlerde çok belli 

oluyordu. İlk gelen nesillerdeki ciddi kültürel farklar bütün Afgan 

göçmenlerin İranlıların gözünde aynı görünmesine neden olmaktadır. 

Zihninde tek tip Afgan göçmen profili oluşan İranlılar yeni nesil 

göçmenleri; İran’da doğmuş olsalar dahi zihinlerinde ‘Afgani’ kelimesiyle 

kodlamaktadırlar. Bu kelime aşağılama anlamı taşımaktadır. İran’a 5 ay 

önce gelmiş olan Seher Hanım 17 yaşında ve lise öğrencisi. Yeni gelmiş 

olmasına rağmen Afgani kelimesini çok fazla duyduğunu söyleyen Seher 

Hanım bu duruma oldukça şaşırmıştı. Seher Hanım: ‘Niye bize Afgani 

diyorlar? Afgani bizim paramızın adı. Çok mantıksız. Düşünsene sana 

para diyorlar çok komik (gülüyor)’. 

Güzellik kavramı göreceli olmakla beraber bütün kadınlar için çok 

büyük önem arz etmektedir. Afgan ve İranlı kadınların dış görünüşleri 

birbirlerinden oldukça farklıdır. Afgan göçmenler genelde badem gözlü 

olmalarıyla İranlılardan ayrılmaktadırlar. Bu farklılık Afgan kadınları için 

çoğu zaman aşağılanma nedeni olabilmektedir. Ayrıca Afgan kadınlar 

genel olarak fazla makyaj yapmasalar da İranlı kadınlar çoğunlukla makyaj 

yapmaktadırlar. Afgan kadınlar mülakatlarda bu durumu dile getirirken 

badem gözlülüğü ‘Afgani’ olmanın yani çirkin olmanın bir alameti olarak 

gördüklerini dile getirdiler. Özellikle genç Afgan kızları bu durumdan 

kurtulmak, toplumda belli bir saygınlık kazanmak en önemlisi de 

aşağılanmamak için çok fazla makyaj yapmaktadırlar. Mülakat yaptığımız 
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kadınlardan İlahe Hanım 21 yaşında ve oldukça bakımlı ve güzel bir Afgan 

kadın. Dış görünüşü konusunda oldukça endişeli olan İlahe Hanım 

süslenmenin en doğal hakkı olduğunu fakat bu hakkı kullanırken erkekler 

tarafından aşağılandığını belirtti. İlahe Hanım: ‘Biz badem gözlüyüz. 

Herkes biliyor ki Afganız. Ben kendime çok bakıyorum. Makyaj 

yapıyorum. Tam İranlı kızlar gibi oluyorum. Ama sokağa çıkınca 

özellikle sabahın erken saatlerinde işe giderken erkekler arkamdan 

bağırıyor. Eyyyy Afgani süslenmiş adam olmuş diyorlar. Çok zoruma 

gidiyor’. 

Düşünce tarzının değişmesi; Mülakat yaptığımız kadınların çoğunun 

düşünce tarzının değiştiğine şahit olduk. Afganistan’dan yeni gelmiş olan 

kadınlar; sessiz, özgüvensiz, radikal fikirli olup erkek egemen kültürün 

izlerini taşırken; yıllardır İran’da yaşayan kadınlar; daha özgüvenli, 

konuşkan, cesur ve radikal fikirlerden arınmışlardı. Kısacası erkek egemen 

kültürün izlerini üzerlerinden atmışlardı. Mülakat yaptığımız iki Afgan 

genç kızın konuşmaları arasındaki farklar Afgan kadınlarının İran’da 

yaşadığı zihinsel dönüşümü göstermesi açısından son derece önemlidir.  

İkisi de 17 yaşında olan Münire ve Hatice Hanımın konuşmaları 

birbirinden çok uzaktı. Münire Hanım İran’da doğmuş ve şu an lise son 

sınıftaydı. Hatice Hanım ise İran’a dört ay önce gelmişti. İkisine de ne 

zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda Hatice Hanım: 

‘Bilmiyorum babam ne derse o. Annem 6 yaşında evlenmiş diyor seni 

geç evlendireceğim. 17 yaşına gelmeden evlendirmeyeceğim. Ben 

karışamam bu işe’. Münire Hanım ise bu soruya şöyle cevap verdi: ‘Daha 

lisedeyim ne evlenmesi. Öncelikli amacım sınava çalışmak ve 

yapabilirsem Avrupa’ya gidip orda okuluma devam etmek. 

Geleceğimi kurmadan, garanti altına almadan evlenmek istemiyorum. 

Çok saçma bu yaşta evlenmek’. Bu iki konuşma iki genç kızın büyüdüğü 

ortam hakkında tam olarak fikir sahibi olmamızı sağladı. Hatice Hanımın 

yaşadığı ortamda 17 yaş bile evlilik için büyük sayılırken; Münire Hanımın 

büyüdüğü ortamda 17 yaş çocuk sayılmaktadır. Münire Hanım kendi 

hayatı hakkındaki kararları kendisi vermeye çalışırken, Hatice Hanım 

hayatının kendisine ait olduğunun dahi farkında değildi. Evlilik kararını 

ailesinin vermesi gerektiğine inanıyordu. İkisi de Afgan olmasına rağmen 

bu derin düşünce farklılıklarına sahip olmaları tamamen yaşadıkları 

ortamla ilgiliydi. Münire Hanım İran’da doğduğu için İran’daki 

imkânlardan yararlanmış, okula gitmiş, çevre edinmiş, televizyondan ve 

sosyal medyadan dünyayı takip edebilmişti. Münire Hanım ise 

Afganistan’da büyüdüğü için tamamen Afgan geleneklerine bağlı kalmış, 

Afganistan’daki yetersizlikler nedeniyle sosyal medya ve televizyondan 

uzak kalarak dünyadan bihaber büyümüştü. Aynı yaşta olmalarına rağmen 

Hatice Hanımın kızı ancak Münire Hanım gibi olabilirdi. İran’da dünyaya 

geleceği için. Bu da bize göç etme süreleri arasındaki farkın dahi insanların 
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düşünce yapısında meydana getirdiği farkın ne kadar derin olduğunu 

gösterdi. Kısacası göç demek zihinsel dönüşüm demektir.  

Sonuç 

Son dönemde uluslararası alanda yaşanan krizlerin başında gelen 

zorunlu göç sorunu devletleri ve milyonlarca insanı etkilediği için 

araştırılması gereken en önemli konulardan biridir. Sorunlu bölgelerle 

komşu olan ülkeler için bu durum çok daha fazla önem arz etmektedir. 

Yapılan bu çalışma da İran’da yaşayan Afgan kadın göçmenlerin yaşadığı 

sıkıntıların araştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Soğuk savaşın son yıllarında Afganistan’da Sovyet işgaliyle başlayan 

iç savaşlar ve ardından ABD’nin Afganistan’ı işgaliyle devam eden 

süreçten (Karaca :2013) günümüze kadar Afganistan göç veren ülkelerin 

başında yer almış ve dünyanın ana mülteci kaynağı haline gelmiştir 

(Deutsche Welle :2013). Afganistan’ın bu ‘göçmen üreten ülke’ 

konumunun en büyük mağdurları hiç şüphesiz kadın ve çocuklardır. 

Afganistan’da var olan savaş, etnik çatışmalar, ekonomik sıkıntılar, 

kuraklık, Taliban gibi terörist örgütler kadınların özel alanlarına dahi 

girerek tüm hayatlarını kâbusa çevirmekte ve neredeyse göç dışında bir 

şans bırakmamaktadırlar kadınlara. Bu çok zorlu şartlardan bıkan kadınlar 

çareyi göçte ararken çok daha uzun ve zorlu bir sürece girmekte ve 

neredeyse tüm hayatları boyunca sıkıntı yaşamaktadırlar. İran’a göç eden 

Afgan kadınlarla yapılan mülakatlar bu zorlu sürecin anlaşılmasını 

sağlamıştır. Göç gerçeğinin sadece dışarıdan bir gözle değil bu buna maruz 

kalan kadınların gözünden görülmesine yardımcı olmuştur. Çalışmada ana 

kaynağı kadınlarla kendi dillerinde yapılan mülakatlar oluşturmuştur. 

Mülakatların kendi dillerinde olması kadınların kendilerini çok daha rahat 

bir şekilde ifade etmelerini sağlayarak çalışmanın çok daha verimli ve 

detaylı olmasına yardımcı olmuştur. 30 Afgan kadın göçmenle yapılan bu 

mülakatlar; göçün zorluklarının ve bir kadının yaşamına etkisinin yine 

kadının gözünden görülmesine yardımcı olmuştur.  

Yapılan mülakatlar sonucunda Afgan kadınların göç tecrübelerinin 

bireysel farklılıklar göstermekle beraber genel olarak benzer özelliklere 

sahip olduğu görüldü. Örneğin mülakat yaptığımız 30 kadından 28’i 

cümlelerine işsizlik ve fakirlik gibi kelimelerle başladılar. Bu benzer 

özellikler bir araya getirilerek Afgan kadınların göç hakkındaki izlenimleri 

beş kategoriye ayrıldı. Bu kategorilerin bazıları göçün olumlu bir sonucu 

olarak algılanırken bazıları da olumsuz sonuçları olarak algılanmaktaydı 

kadınlar tarafından. Bu kategoriler sırasıyla; savaş tehdidinin ortadan 

kalkması, ekonomik durumun değişmesi, aile hayatının değişmesi, sosyal 

hizmetlere ulaşımın kolaylaşması, psikolojik sonuçlarıdır. Bu kategoriler 

kendi arasında alt başlıklara ayrılarak konunun daha detaylı bir şekilde 

anlaşılması sağlandı.  



435 
 

  

Yapılan çalışma göç konusunun asıl muhataplarının düşüncelerini 

ortaya koyması açısından önemlidir. Göç literatürü incelendiğinde sorunun 

genel olarak ev sahibi ülke açısından incelendiği, o ülkede meydana 

getirdiği değişiklikler veya sorunlar ekseninde araştırıldığı görülmüştür. 

Göçmenler açısından incelendiğinde ise ya genel çalışmalar yapıldığı veya 

genel olarak ekonomi üzerine yani erkeklerin çalıştığı işler üzerinden 

incelendiği görülmüştür. Bu çalışma; kadınların erkekler gibi çalışmasalar 

dahi göç sürecinden çok fazla etkilendiklerini göstermiştir. Ayrıca 

devletlerin ve Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin soruna çok dışarıdan bir 

gözle baktığı ve oluşturduğu çözümlerin çok genel olduğu, kadınların asıl 

sorunlarının anlaşılması için böyle çalışmalara daha çok ihtiyaç olduğunun 

anlaşılmasını sağlamıştır.  
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ÖTEKİNİN ÖLÜMÜ: BATUM’DAKİ GÜRCÜ 

MÜSLÜMANLARDA CENAZE TÖRENLERİ ÜZERİNE 

SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA 

Death of the Other: A Sociological Research on Funerals of Georgian 

Muslims in Batumi 

İlknur Beyaz Özbey 

Giriş 

Ölüm kavramı, topluma, kültüre, zamana, mekana, bağlama ve 

toplumdaki farklı sosyal gruplara göre farklı tanım ve anlamları içinde 

barındırmaktadır. İnsanın olduğu her yerde ve ilk insandan bugüne kadar 

süregelen ölüm, insanın ve toplumun değerler sisteminde ve gündelik 

yaşam pratiklerinde merkezi bir yer tutmaktadır. Burcu ve Akalın’a göre, 

insana/insanın yaşamına ait, toplumsal ilişkilerce şekillenen ve sosyal 

yaşamla iç içe olandır. Ölüm, bireyci-biyolojik tanımlamanın ya da 

tartışmanın ötesinde sosyal görünüm taşıyan ve sosyal algılanmayla 

şekillenen bir olgudur (Burcu & Akalın, 2008: 30). Ölümle topluluk 

arasında kurulacak ilişkinin birçok boyutu, ölümün simgeselliği üzerinden 

gitmektedir. Simgelerin bu bağlamda üstlendiği temel işlev, kültürel 

üretimlerin gündelik pratiklerin ötesinde geleceğe taşınma gerekliliğidir. 

Ölüme atfedilen birçok anlam, aynı zamanda bahsi geçen bu kültürel 

üretimlere denk gelmektedir ki bunların çözümlenmesi aynı zamanda 

ölümün simgeselliğinin de çözümlenmesini gerektirmektedir (Sağır, 2017: 

186).  

Bir hareket tarzı, bir davranış ve sözgelişi bir tapınma, içten saygıyı 

belirten edimler, dinsel tören ve benzerinde yapıp edenlerin hep bireyler 

olduğuna kuşku yok. Ancak bu davranışlar zorunlu olarak bireyleri aşıp 

yöredeki başka kişiler üzerinde de etkili olur. Üstelik dinsel yaşanışı dışa 

vuran tapınma edimleri, insanları, soyut olarak tasavvur ve inançlara sahip 

olunduğu bilincinden çok daha fazla birbirine yakınlaştırır (Frayer, 2013: 

60). Ortak eylemler ya da benzer davranış kodları bireyleri bir grup 

içerisine dâhil edip ve bu grup içerisinde kolektif bir bilinç oluşumu 

gerçekleşmektedir. Aynı zamanda söz konusu olan bu kolektif bilinç, 

kolektif eylem, davranış kalıpları ve algılamalar o grubun kimliğini de 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla sözü edilen kimlik bir ötekiyi var etmekte, 

ötekinden ayrı eylem, davranış ve algı kümesine neden olmaktadır.  

Modernliğin kuşatıcı temalarını-ulus ve edebiyatı, dili ve kimlik 

duygusu; metropol; pisişik ve kültürel homojenlik duygusu-bozup 

sorgulayan şey, göçe refakat eden yayılmadır. Ötekini, radikal başkalığı 

tanıdığımızda, artık dünyanın merkezinde olmadığımızı kabul etmiş 
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oluruz. Merkez ve varlık duygumuz değişir. Buna paralel olarak, tarihsel, 

kültürel ve psişik özneler olarak bizler de köklerimizden koparılır, 

varoluşumuza, hareket ve başkalaşım bağlamında karşılık vermeye 

zorlanırız (Chambers, 2014: 43). Kendi kimliğimizi var eden eylemler ve 

davranış kalıpları sergilememizin yanı sıra bir arada yaşanılan diğer 

grupların da var olması, kendi eylemlerimizi ve davranış kalıplarımızın 

tekrardan düşünümselliğine ya da yeni bir formda üretimini gündeme 

getirmektedir. Nitekim Batum’da yaşayan Gürcü Müslümanların 

kendilerine ait eylem ve davranış kalıpları söz konusudur. Aynı zamanda 

bir arada yaşadıkları Gürcü Hristiyanların kültürel kodları da Gürcü 

Müslümanların eylemlerini etkilemekte ya da dönüştürmektedir.  

Gürcistan’da Ortodoks Gürcülerden sonra ikinci büyük topluluğu 

Müslümanlar oluşturmaktadır. İran’daki Şii Gürcüler İran’ın Isfahan 

eyaletinde yaşamaktadır. Osmanlı döneminde Sünnileşen Gürcülerin 

büyük çoğunluğu Türkiye’ye göç etmiştir. Bunlar Hanefi 

mezhebindendirler. Gürcistan’ın Acara ve Soingllo bölgelerinde de 

Müslüman Gürcüler yaşamaktadır. İran’a yerleştirilen Gürcülerin bir kısmı 

1945 Rus istilasında geri gönderilmiştir. Büyük bir kısmı hâlâ İran’da 

yaşayan Gürcüler Şii Müslüman olmakla birlikte Gürcü kimliklerini 

yaşatmaktadırlar (Çoğ, 2007: 52). Acara Özerk Cumhuriyeti’nde Gürcü 

Müslümanlar yaşamakla birlikte Gürcü Hristiyanlar da bulunmaktadır. Bir 

arada yaşıyor olmak esasında hem benzer hem de farklı uygulamaları, 

davranış kalıpları ya da algıları beraberinde getirmektedir. Sözü edilen bu 

benzerlik ya da farklıların yer aldığı cenaze törenleri önemli bir sembolik 

değere sahiptir. Nitekim dinsel azınlık konumunda olan Gürcü 

Müslümanlar, çoğunluğu oluşturan Gürcü Hıristiyanlar karşısında 

kendilerini öteki olarak konumlandırmakta ve Gürcü Hıristiyanlar 

tarafından da ötekiyi işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle, ötekileştirme 

pratiği, hem Gürcü Müslümanların kendi kimliklerini tanımlamada hem de 

Gürcü Hıristiyanların yaklaşımlarında ortaya çıkmaktadır. Zira çalışmada 

ötekinin ölümü kavramsallaştırması da sözü edilen ötekileştirme 

pratiklerini içerecek şekilde kullanılmıştır. Batum’daki cenaze törenleri, 

ötekileştirmenin somut yansımalarını göstermesi açısından önemli bir 

örneği teşkil etmektedir. Dolayısıyla çalışmanın temel konusunu; 

Batum’da yaşayan Gürcü Müslümanların cenaze törenleri oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada ötekileştirme pratiği Gürcü Müslümanların gözünden 

anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu konu çerçevesinde Gürcü Müslümanların 

cenaze törenlerini hangi dinamikler ekseninde gerçekleştirdikleri 

çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu anlamda çalışmanın temel 

sorunsalı ise, Batum’da yaşayan Gürcü Müslümanların kendi kimliklerini 

nasıl tanımladıkları, Gürcü Hristiyanlar karşısında kendilerini nasıl 

konumlandırdıkları, gündelik hayat pratiklerini nasıl oluşturdukları ve bu 
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çerçevede cenaze törenlerindeki uygulamaların benzer ve farklı yönlerin 

neler olduğu, hangi dinamiklerin rol aldığı oluşturmaktadır. 

Ölüm: Kavramın Tanımı ve Farklı Anlamları 

Ölüm, yanıt yokluğudur. Ölen kişinin yüzü maskeye dönüşür. İfade yok 

olur. Zamanın sıradan bir düşünülüşü vardır; buna göre ölüm, zamanın 

kesintisiz akışı içerisinde bir varlığın süresinin bitmesidir, sonudur. Ölüm 

şeylerin mahvoluşudur. Ölüm daha çok varoluşun zıddı, yok oluş olarak 

ifade edilen ya da anlamlandırılan bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yok oluş gibi olumsuz bir ifadeye ek olarak karşı durulamaz 

bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır (Levinas, 2014:12, 16, 41). 

Bir yok oluş hikâyesi olan ölüm aynı zamanda sonrası için hep merak 

edilen, araştırılan, üzerine düşünülen bir kavram olarak da karşımıza 

çıkmaktadır.  

Ölmekte olan insanın bir tane değil iki tane statüsü vardır. Birincisi, 

ölmekte olan insan, bazıları için anne, baba, kız ya da erkek kardeş, lider 

ya da arkadaş olan bir akrabadır, bir topluluk üyesidir. Ancak ölmekte olan 

insan bu önceki toplumsal rollerin toplamından daha farklıdır ya da 

olacaktır (Kellehear, 2012: 72). Dolayısıyla ölüm, bireylerin toplumsal 

rollerinin bitişinin de sembolüdür. Ölüm hem bir yok oluş, bitiş anlamında 

kabul edildiği gibi aynı zamanda öbür dünya tasavvuruyla farklı bir 

dünyada devam edecek olan bir hayatın mevcut olduğu da kabul 

edilmektedir. Söz konusu olan bu zıtlık, davranış kalıpları, ritüeller ya da 

kültürel olarak toplumsal hayatta inşa edilmektedir.  

Ölüm öncesini ve ölüm sürecini kapsayan ölüm sonrası sınıflandırmada 

karşımıza çıkan inançlar, davranışlar, kültür, gelenek, beklentiler gibi pek 

çok unsur bu tespitin odağını oluşturmaktadır. Ölme sürecinde yapılan dini 

ve toplumsal hazırlıklar, ölü bedenin fiziksel olarak hazırlanışı, estetize 

edilmesi ve bu işlemler sırasında yapılan kolektif eylemler, defin sırasında 

düzenlenen törenler, definden sonra gerçekleştirilen davranışlar dizgesi 

gibi pek çok noktayı bu ihtiyaçlar içerisinde sıralamak mümkündür (Sağır, 

2017: 21). Ölüm sürecini kapsayan hazırlıklar kültürden kültüre toplumdan 

topluma gruptan gruba değişiklik göstermektedir. Söz konusu değişiklikler 

bağlı bulunan inanca, düşünceye ya da kültüre göre şekillenmektedir. 

Dolayısıyla ölüm ve ölme sürecinde yapılan uygulamalar dini, kültürel ve 

toplumsal olarak kimlik kavramından bağımsız düşünülmemektedir.  

Ölümü Kimlik Kavramı Üzerinden Anlamak 

Kimlik, anlamlar dünyasını ifade eder. Kişi, grup, topluluk veya bir 

ulusun kendisini tanımlarken kullandığı ifadeler, faklı alanlarda bunların 

içinde bulunduğu ilişkiler ağı ve bu ilişkiler ağı içerisindeki pozisyonları 

veya kendilerini nasıl konumlandırdıkları, onların kimlikleriyle yakından 

ilişkilidir (Anık, 2012: 22). Kimlik, benzeşmenin yanında farklılaşmanın 
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da bir referansıdır. Kimlikler, sürekli kendilerini yenilemeleri ve farklı 

biçimlerde konumlandırmalarının yanında yansız da değildirler. Kimlik 

arayışının arkasında farklılaşmaya neden olan, çatışan değerler vardır. 

Kişi, kim olduğunu söyleyerek aynı zamanla ne olduğunu, neye inandığını 

ve ne istediğini de anlatmaya çalışır. Bu itibarla kimlikler, kendisini onunla 

tanımlayanı konumlayan ve farklı durumlara verilen isimlerdir. İnsan 

toplulukları, tarih boyunca kendilerini ifade etme sürecinde sürekli olarak 

yeni araçlar kullanmışlardır (Karakaş, 2015: 97). Kişinin tercihlerini ve 

eylemlerini yönlendirir ve bunları tutarlı ve sürekli kılar. Kişinin kendini 

değerlendirmesine ön ayak olan normları temin edip, kişinin bütünlüğünün 

temellerini oluşturur. Kişinin belli durumlarda nasıl davranacağını, ne tür 

tercihler yapacağını, neyi seveceğini veya neyden nefret edeceğini ve genel 

olarak kendi hayatını nasıl yöneteceğini belirtir (Parekh, 2014: 54, 55). 

Kimlik, bireylerin konumlarını, ne olduklarını ya da ne olmadıklarını, buna 

bağlı olarak şekillenen isteklerini, tercihlerini karşılayan bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu yapı itibariyle benzeşmenin yanında 

farklı olduğu konumların var olduğunu vurgulamaktadır. Söz konusu 

konumlar gündelik yaşamda davranış kalıpları, uygulamalar, kültürel 

kalıplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durumu ölüm, ölüm 

ritüellerinde de görmek mümkündür. 

Ölüm geleneksel toplumlarda, mistik anlamını devam ettirmekle 

birlikte, bireyin kaybıyla ortaya çıkan boşluğun doldurulması için 

toplumsal törenlerin ön plana çıktığı bir süreç olarak kendini var 

etmektedir. Ölüm, törenler ve ritüellerle örülmüş bir toplumsal alandır; 

insanları bir araya getirir ve bu birlikten oluşturduğu kolektif bilinç ile ölen 

bireyin oluşturduğu boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. Törenlerde ortaya 

çıkan davranışlar ve etkileşimler kalıplaştıkça bireylerin kültürel 

belleklerine dönüşmekte; kültürel bellekler ise bireylerin kimliklerini 

tanımlama biçimleri olmaktadır. Böylece ölümle ilişkili tutum ve anlamlar, 

bireylerin sosyal kimliklerine tutunduğu noktalarda karşımıza çıkmaktadır. 

Ölüm, ilk olarak bireysel kimliklerin tanımlanması ve toplumsal kimlikler 

üzerinde baskı oluşturması bakımından dikkat çeker. Buna göre ölüm, 

topluluklar açısından bir tanınma yoludur ve kültürel kalıpların dışa 

vurulması için çeşitli fırsatlar sunar (Sağır, 2017: 17-37, 92).  

Öteki ile yüzleşme, farklılıkları ve farklılıklarla birlikte de dünyamızı 

dolduran ve oluşturan farklı kayıtları tanıma düşüncesi, metropol 

entelektüelinin tipik özelliği olan coğrafi bir karşılaşmadan ibaret değildir. 

Bu aynı zamanda kendi kültürümüzün sınırları içinde-içinde yaşadığımız 

şehrin, kültürün ve dillerin öteki yakasında-gerçekleşecek bir randevudur 

da (Chambers, 2014: 137-138). Kimlik, bir ötekinin varlığını zorunlu 

kılmaktadır. Öteki üzerinden kimlikler şekillenmekte, gündelik yaşamda 

davranış kalıplarına yansımaktadır. Ölüm, kimliklerin varlığı zorunlu 

olmadan gelişen bir durumdur, fakat ölüm süreci ile ilgili ritüeller söz 
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konusu olduğunda kimlik, din, kültür vb. dinamiklerin etkili olduğu 

görülmektedir. Başka bir ifadeyle cenaze ritüelinde gerçekleşen 

uygulamalar ve davranış kalıplarında sosyo-kültürel etkenler önemli bir 

dinamik teşkil etmektedir. Söz konusu durum nedeniyle, tarih boyunca 

toplumlarda ölüm süreciyle ilgili olarak farklı ritüeller gerçekleşmiştir. 

Dolayısıyla farklı gruplarda, farklı kültürlerde, farklı kimliklerde ve farklı 

toplumlarda ölüm ritüelleri benzer özelliklerin olmasının yanında 

farklılıklar da mevcuttur. Bu farklılıklar ise, bir grubu diğer gruptan 

ayırmaktadır. Söz konusu farklılıkları kimlikler ekseninde cenaze törenleri 

üzerinden okumak mümkündür.  

Cenaze Törenleri 

Topluluk (ölmekte olan kişiyi de kapsamalıdır) herkesin üzerinde 

oluşacak sarsıntı en aza indirmek için toplumsal geçişi pürüzsüz hale 

getirecek bir dizi hazırlık geliştirir. Bu hazırlıklarının temel faydalarından 

biri, topluluğun ölüme hazırlanmasıyla birlikte ortaya çıkan moral 

bozukluğu yahut hasarın kontrolüdür. Ölümün sıklıkla toplumun değerleri, 

normları ve ilişkilerinin meşruiyetini tehdit ettiği görülmüştür. Ölmekte 

olanlar için hazırlık ayinleri, bu antropolojik bakış açısından ölmekte olan 

kişinin çıktığı yolculuk için onun yeni kimlik ve güçleriyle bir sonraki 

dünyaya adım atmasında bir aşama süreci oluşturmaktadır (Kellehear, 

2012: 185). Ölüm sürecinde gerçekleştirilen hazırlıkların çoğunda sadece 

ölen kişinin hazırlanması değil, aynı zamanda ölen kişinin yakınlarının da 

hem ölüm fikrine hem de bireyin ölümüyle oluşacak boşluğa, yeni 

oluşacak sosyal yapıya ayak uydurabilmeleri için gerçekleştirilmektedir.  

Geçmişten günümüze ölü için farklı dini inanışlarla çeşitli törenler 

yapılmıştır. Bu törenler toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık 

gösterir ve cesetler genellikle toprağa gömülürken, cesetlerin yakıldığı ve 

mumyalandığı kültürler de mevcuttur (Arslan vd, 2016: 7). Cenaze ayinleri 

gibi diğer ikna ayinlerinin toplumsal içeriğinin bir kısmı öbür dünya 

yolculuğunu herkesin az çok güven ya da inançla üstlendiği bir yolculuk 

olarak algılayan bakış açısını desteklemektedir. Ölüm ve ölme ayinleri 

daha çok akrabaların bir araya gelmesini, böyle bir zamanda insanların 

birbirine vereceği toplumsal desteğin artmasını sağlar. Süregelen destek ve 

ilginin güvencesinin o an orada hazır bulunuşu o yer ve zamanda teselli ve 

rahatlamayı sağlar (Kellehear, 2012: 180-181). Kimi zaman ölüden 

gelecek kötülüklerden kurtulmak amacıyla ya da ölü bedenin kirlettiği 

düşünülen evin temizlenmesi için kıyafetlerin yakılmasında kendisini 

gösterir. Kimi zaman başlı başına cesedin yakılmasıyla özdeşleşen bir 

defnetme biçiminde kullanılır. Kimi zaman da ölünün yıkanması için 

kullanılacak su için yakılan bir araca dönüşür. Türbe içine ya da dışına 

dikilen mumlar, mezarlıklarda buhur yakılması, evlerde ölü yemeği ya da 

helvası pişirmek için kullanılması gibi farklı biçimlerde de karşımıza çıkar. 
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Bu bağlamdan hareketle ölüm, bütün soyut ve somut nesneleri ya da 

varlıkları kendi amacı için şekillendirmektedir (Sağır, 2017: 22).  

Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer kültürlerde de cenaze işleri ile ilgili 

bilgiler büyük dinler ve kültürler arasındaki benzerlik ve ayrılıkları gözler 

önüne sermektedir. Ölülerin mumyalanması, yakılması ya da doğaya 

bırakılması gibi farklı anlayış ve işlemler tarihte farklı kültürlerde farklı 

işlemlerin yaratıldığını göstermektedir (Arslan vd., 2016: 3). Toplumdan 

topluma, kültürden kültüre, dini inanca göre cenaze merasimlerinde 

gerçekleştirilen uygulamalarda farklılıklar gözlenmektedir. Her ne kadar, 

törenler aynı amaç için gerçekleştirilse de uygulamalar farklı dinamikler 

ekseninde çeşitlenmektedir. Aynı toplum içerisinde farklı dini inanışlara 

sahip topluluklarda farklı uygulamalar mevcut olsa da kültürel olarak 

benzer uygulamalara da yer verilmektedir. Cenaze törenlerinde farklı dini 

inanışlar neticesinde farklı uygulamaları zorunlu kılsa da, gündelik hayatta 

paylaşılan değerler neticesinde benzer uygulamaların da mevcut olduğu 

görülmektedir.  

Batum’daki Gürcü Müslümanlar 

Gürcü adının menşeinin, Yunanca/Rumca: Georgia’dan geldiği 

sanılmaktadır. “Georgia” Yunanca: toprak veya toprağı kullanan halk 

anlamına gelmektedir. Yunanlılar, yeni koloniler kurmak için Karadeniz’e 

açıldıklarında; Doğu Karadeniz’de ziraatta hayli ileri düzeyde olan Gürcü 

kabileleri ile karşılaşmışlar ve bu yöreye “Georgia” adını vermişlerdir. 

Daha sonra bu kelimeden, Arapça: Gürcü, Rusça: Gruzia, Almanca: 

Georgien ve İngilizce: Georgia adları türemiştir (İberieli, 2014: 25). 

Gürcistan Coğrafi olarak 2 özerk, 9 federatif toplam 11 bölgeye 

ayrılıyor: Karadeniz’e kıyısı olan ve kuzeyden güneye doğru sıralanışı; 

Abhazya, Samegrelo, Guria ve Acara olan dört bölge; iç kısımlarda yine 

kuzeyden güneye yapılabilecek bir sıralama ile Svaneti, Raşa, İmereti, 

Santshe-Cavaheti ve daha iç kısımda kuzeyden güneye kadar orta bölümü 

kaplayan, içinde Tiflis’in de bulunduğu, Kartli bölgesi; en doğuda Doğu 

Gürcistan Dağlık Bölgesi ve bu bölgenin güneyinde, Kaheti bölgeleri 

bulunuyor (Denizci, 2010: 22). 

Gürcüler dünyadaki en eski Hristiyan topluluklardan biridir. Gürcü 

Ortodoks Kilisesi günümüzde Ortodoks mezhebinin bağımsız bir 

kilisesidir (Çiloğlu, 1993: 24). 1936 yılında kabul edilen yeni Sovyetler 

Birliği Anayasası ile Gürcistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını 

almıştır (Aslanov, 1998: 115). Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinde 

1990’lara gelindiğinde Moskova’nın, birliği oluşturan cumhuriyetler 

üzerindeki etkinliği giderek yok olmaya başlamıştı. Sovyetlerin yeniden 

yapılanma ve açıklık politikaları da bu dağılma sürecine bir çözüm 

getiremeyince, Sovyetlere bağlı Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkas 

devletleri teker teker bağımsızlığını ilan ettiler. Bu ülkelerden biri olan 
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Gürcistan da 9 Nisan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti (Yalçınkaya, 

2006: 35). 

Batum’un da içinde bulunduğu Acara, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Kafkasya’ya egemen olduğu 16. yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine girmiş ve 

nüfusunun büyük bir kısmı İslamiyet’i seçmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı sonrasında yenilgiye uğrayan Osmanlı İmparatorluğu, Berlin 

Konferansında bölgenin hâkimiyetini kaybetmiş ve Acara Gürcistan’a 

bırakılmıştır. Bolşevik Devrimi sonrasında, dönemin Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Hükümeti ve SSCB arasında imzalanan 13 Ekim 1921 

tarihli Kars Antlaşması ile Türkiye Acaristan’ı, kültürel ve dini haklarının 

sağlanması ve bölgeye özerklik tanınması koşulu ile Gürcistan’a ve 

dolayısıyla SSCB’ye bırakmıştır. SSCB’nin dağılışının ardından 

Acaristan, Gürcistan’a bağlı bir özerk cumhuriyet olarak varlığını devam 

ettirmiştir (Ağacan, 2004: 66). Acaralılar, etnik olarak Gürcü olmakla 

birlikte Sünni Müslümanlardır. Tarihsel olarak Rus İmparatorluğu ve 

Osmanlı İmparatorluğu arasında adeta bir sınır olmuştur. Bölgede iki 

İmparatorluk da siyasi ve kültürel olarak etkin olmuşsa da, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun etkisinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

Acaralıların Osmanlı İmparatorluğu’na bağlılıkları 1878 yılında bölgenin 

Rus İmparatorluğu’nun sınırlarına dâhil olmasının ardından da devam 

etmiştir (Aydıngün, 2013: 824). 

Gürcü nüfusunun % 9,9’u Müslüman (veya 463,062) oluşturuyor. 

Diğer kaynaklara göre Müslümanlar Gürcistan’ın nüfusunun % 10-13’ünü 

oluşturuyor. Gürcistan’da Acara, Sovyet dönemi boyunca sürdürülen din 

karşıtı politikalara rağmen Müslümanların çoğunluk olduğu bir bölge 

olarak kalmıştır. Batum Metropoliti Dimitri’nin ifadesine göre, 1986’da 

Acara’nın nüfusunun % 75’i Müslümandır. Fakat Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasından günümüze kadar geçen sürede Acara’daki Müslümanlar 

çoğunluk statüsünü kaybetmiştir. 2002 nüfus sayımına göre bölgede 

yaşayan halkın % 30.6’si (115.261) Müslümandır. 2014 yılında yapılan 

nüfus sayımı sonuçlarına göre Acara’daki toplam Müslüman nüfus 

132.852 (% 39.78) olarak belirtilmektedir (Aydıngül, Asker ve Şir, 2016: 

160). Söz konusu istatistiklerden hareketle, Acara Özerk Cumhuriyeti’nde 

Müslüman nüfusun giderek arttığı gözlemlenmektedir. Söz konusu artış, 

çalışmanın kavramsal donanımı açısından düşünüldüğünde, öteki 

kimliğinin ve ötekileştirme pratiklerinin kapsamını sunması açısından 

önem taşımaktadır. Aynı zamanda söz konusu artış nitel araştırma için de 

temel bir zemin sunmaktadır. 

Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, 

herhangi bir şekilde istatistiksel prosedürler ya da başka bir sayısal araç 

olmaksızın bulguların üretildiği araştırma olarak anlaşılabilir. Nitel 
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araştırmada çeşitli ampirik araştırmaların kullanılması örnek olay, kişisel 

deneyim, hayat hikayesi, mülakat, gözlemsel, tarihsel, etkileşimsel ve 

görsel metinler, bireylerin hayatlarındaki önemli anların ve anlamlarının 

tanımlanmasıdır (Altunışık vd. 2007: 248). Nitel araştırma yöntemi 

kapsamında çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır: Batum’daki Gürcü 

Müslümanlar kendi kimliklerini nasıl tanımlamaktadırlar? Gürcü 

Hıristiyanlar karşısından Gürcü Müslümanlar kendilerini ne şekilde 

konumlandırmaktadırlar? Gürcü Hıristiyanlar Gürcü Müslümanları ne 

şekilde ötekileştirmektedir? Gürcü Müslümanların cenaze törenleri 

ötekileştirme süreçleri açısından nasıl anlamlandırılmaktadır? Cenaze 

törenleri ötekileştirme açısından hangi toplumsal ve kültürel dinamikleri 

içermektedir? Gündelik yaşamda Gürcü Hıristiyanlarla birlikte yaşayan 

Gürcü Müslümanlar kendi kimliklerini ne şekilde inşa etmektedir? 

Çalışmada bu sorulara yanıt aranmaktadır. 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden derinlemesine mülakat 

tekniğine yer verilmiştir. Derinlemesine mülakat ya da görüşme tekniği, 

nitel araştırmada kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir. Nitel 

araştırmada görüşme, temel veri toplama araçlarındandır. İnsanların 

gerçekliğe ilişkin algılarına, anlamlarına, tanımlamalarına ve gerçeği inşa 

edişlerine vakıf olmanın iyi bir yoludur. Aynı zamanda, başkalarını 

anlamak için kullanılan en güçlü yöntemlerdendir (Punch, 2011: 165-166). 

Çalışmanın alan araştırması kapsamında Gürcü Müslümanların 

yoğunlukta yaşadığı yerler tercih edilmiştir. Acara Özerk Cumhuriyet’inin 

başkenti Batum merkez ve Batum’un Hulo ilçesinde görüşmeler 

yapılmıştır. 4’ü kadın, 6’sı erkek olmak üzere toplamda 10 kişiyle 

derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ali Yıldırım ve Hasan 

Şimşek’in de belirttikleri gibi, örnekleme dahil edilecek birey ya da 

bireylerden elde edilmesi planlanan verinin derinliği ve verinin genişliği 

örneklem büyüklüğü ile genellikle ters orantılıdır. Yani araştırmaya 

katılanlardan toplanacak verinin miktarı arttıkça örnekleme dahil edilmesi 

gereken bireylerin sayısı azalmaktadır. Araştırma örneklemi tek bir 

bireyden oluşabilir. Bazen tek bir bireyle yapılan bir araştırmanın verileri, 

bir başka araştırmada 20 bireyden toplanan verilerden çok daha fazla 

olabilir (Yıldırım & Şimşek, 2005: 115). Görüşülen 4 kadından 3’ü Batum, 

1’i Hulo; 6 erkekten 2’si Batum, 4’ü Hulo’da yaşamaktadır. Alan 

araştırması kapsamında görüşmeler 2018 yılının Haziran-Temmuz-

Ağustos aylarında gerçekleştirilmiştir.  Mülakatlar görüşülen kişilerle yüz 

yüze yapılmış ve görüşmelerde görüşme yapılan kişilerin izni kapsamında 

ses kayıt cihazı kullanılmıştır.  

Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi 

Alan araştırması kapsamında elde edilen bulgular, çalışmanın 

kavramsal çerçevesine ve temel sorunsalına göre değerlendirilirken; 
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görüşülen kişiler hakkında tanıtıcı bilgilere başvurulmuştur. Bu bilgiler, 

görüşülen kişilerin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, mesleği ve nerede 

ikamet ettiğinden oluşmaktadır. 

Kimliğin Tanımlanması 

Kimlik bireyin kendini tanımlamasının ve konumlamasının ifadesidir. 

Bireyin kim olduğuna ve nerede durduğuna ilişkin verdiği bir cevaptır. 

Varlığın ve aidiyetin tanımıdır. Bireyin hem toplumsal hem de psikolojik 

anlamda ne ve nerede olduğunu açıklamasıdır. Bu tanım, kimliğin 

öncelikle mikro düzeyde birey tarafından oluşturulan bir tanım olduğunu 

göstermektedir. Kimlik, bireyin duyuş ve düşünüşüyle ilişkilidir. Ancak bu 

durum, toplumsal/kolektif kimlik tanımlamaları yapılamayacağı anlamına 

gelmez. Bireyin kendini tanımlaması nasıl bireysel bir kimlik üretiyorsa, 

değişik grupların kendilerini tanımlamaları da kolektif kimlikleri oluşturur 

(Dağı, 2002: 4-6). Bu anlamda Batum’da yaşayan Gürcü Müslümanlar 

kendilerini şu şekilde tanımlamaktadırlar: 

“Yani şimdi şöyle bir şey var, Gürcistan’da Acara bölgesinde, Hulo tarafında yaşayan 

Müslümanlara Gürcü Müslümanlar denir. Hulo’da kiliseler de var, Hristiyanlar da var. Yani 

burada o kadar fazla farklılık yok. Batum’daki Hristiyanlar Müslümanlara daha soğuk 
değiller. Yani daha mesafeli değil, daha yakın Batum’daki Müslümanlar.  Tiflis’te ki 

Hristiyanlarla aramız kötü, Batum’dakilerle daha iyi” (Erkek, 34, Lise Mezunu, Hulo, Din 

Görevlisi). 

“Yani normal bir şekilde açıklaması yok.  Nasıl Türk Müslüman ise, Gürcü Müslüman da 
aynen öyle, farklı bir şey yok. Adam inanmış İslamiyet’e o da. Müslüman fark etmez. Gürcü 

Müslümanlar daha dindar daha muhafazakârlardır, ama şöyle bir şey var İslamiyet’te her 

şey temiz olması gerekiyor. Bizim Gürcü halkının gelenekleri var, onu biz Gürcü 

Müslümanlar Acara bölgesinde birbirine eklemişiz. Ondan sonra süper bir şekil çıktı, 
anlatabiliyor muyum? Hem İslamiyet hem Gürcü geleneklerini birleştirdik. Tiflis’te bir ev 

var müze olarak ahşaptan yapılmış bir ev vardı. Genelde misafir odası ayrı, girişi tuvaleti 

ayrı nasıl bir şey biliyor musunuz, kapısı vardı geçen misafir evde kimse olmasa bile evde 

gidip kalabiliyordu. Hem İslamiyet hem Gürcü gelenekleri birbirini tamamlamış sentez 
oluşturmuş. Bizim için misafir çok önemli, İslamiyet için de önemli” (Erkek, 30, Lise 

Mezunu, Hulo, Din Görevlisi) 

“Gürcü Müslüman eskiden zaten Gürcü, ama biz Osmanlı zamanında Müslümanlığı kabul 

ettik. Gürcistan’da önceden Müslümanlar halife zamanın da Tiflis’e geldiler.  Acara’da ki 
Müslümanlar olarak Osmanlı zamanın da İslam’ı kabul ettik. İslam’ı kabul etme Osmanlı 

dönemin de 350 sene önce oldu.  Onun için de biz kabul ettik ve Müslüman olduk, 

Gürcistan’da kalıyoruz.  Dil Gürcü, ama dinimiz İslam. Gürcü Müslümanlar, biz Sünni 

Hanefi’yiz” (Kadın, 30, Lisans Mezunu, Hulo, Tezgahtar ). 

“Ben kendimi Müslüman Gürcü olarak tanımlıyorum. Gürcistan’da Gürcü Müslümanlar 

genelde Acara bölgesinde yaşarlar. Osmanlı bu topraklardan çekildiği zaman Gürcü 

Müslümanlar Sovyet döneminde biz dinimizi rahat yaşayamayız diye peşlerinden takıldı 

gittiler. Buradan yüz binlerce kişi Osmanlı’ya göç etti” (Kadın, 46, Lisans Mezunu, Batum, 
Pedagog).  

Dinsel kimlik, toplumsal sınıf kimliklerinden oldukça farklı bir ölçüte 

dayanır ve son derece farklı beşeri ihtiyaç ve eylem alanlarından doğar. 

Sınıf kimlikleri üretim ve mübadele alanlarından doğarken dinsel kimlikler 
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iletişim ve toplumsallaşma alanlarından doğar, kültür ile kültürü oluşturan 

unsurlar-gelenek ve ritüeller içinde kodlanmış değerler, semboller, mitler 

ve görenekler-arasında bir hizalanışa dayanırlar (Smith, 2010: 21). Söz 

konusu kültürel yapı bireylerin, grupların, toplulukların aidiyetini 

belirleyen unsurlar arasındadır. Bu anlamda Batum’da yaşayan Gürcü 

Müslümanlar kendilerini Müslüman olarak tanımlamaktadırlar. Ayrıca 

Gürcü Müslümanların yaşadıkları mekân daha çok Batum’un başkent 

olduğu Acara Özerk Cumhuriyetidir. Gürcü Müslümanlar Batum başta 

olmak üzere Hulo bölgesinde daha yoğunlukta yaşamaktadırlar. Gürcü 

Müslümanlar Gürcistan’da azınlıkta kalan bir topluluk olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Gündelik Hayatın Öteki Üzerinden Kurgulanması 

Giddens’a göre bütün toplumsal yaşamımızın temelinde insanların 

diğerleri tarafından bir noktaya yerleştirilmesi yatmaktadır. İnsanların 

toplumsal yaşam içerisinde nasıl bir yer tuttuklarını anlamak bize onlara 

ilişkin hayati bilgiler sunmaktadır. İnsanların bir zaman ve mekân 

bağlamında bir noktaya yerleştirilmesi bizlere onları konumlandırma 

imkanı tanımaktadır (Kellehear, 2012: 349). Bu anlamda Batum’da 

ötekinin kurgulanması şu şekildedir: 

“Sovyet döneminde Müslümanlık kalmadı. Sen Gürcü değilsin, diyorlar. Eğer 

Müslüman’san Gürcü değilsin, Gürcü isen Müslüman değilsin Müslümanlık kalmadı tam 

manasıyla. Gürcüler Hristiyan’dır, Müslüman olamaz diyorlar” (Erkek, 34, Lise Mezunu, 
Hulo, Din Görevlisi). 

“70 yıl komünistlerin altında yaşadık ya, ondan sonra zaten Müslümanlık bitti. Gürcü’ysen 

Müslüman olamazsın, Hristiyan olursun diye böyle bir anlayış var” (Erkek, 30, Lise 

Mezunu, Hulo, Din Görevlisi). 

“Şimdi bize göre baksak gayet normal, bir sıkıntı yok; ama diğer din mensuplarına göre, 

diğer din derken, Ortodoks’a göre, Müslüman olduğunda Gürcü değilsin. Tabi onlara göre, 

eğer Müslüman’sa Gürcü değiliz” (Erkek, 35, Lisans Mezunu, Batum, Din Görevlisi). 

“Tarihlerden biz biliyoruz işte İslam Osmanlı’dan kaldı bize, 300 sene Batum ile Acara 
Osmanlıdaydı, ondan Türkiye-Rusya savaşı olurken Osmanlı’dan ayrıldı, oradan kaldı bize. 

Şimdi diyorlar, Hristiyan’sınız, Gürcüler Müslüman olmayacak diyorlar. Biz dedik biz de 

böyle cevap veriyoruz biz tam doğru din biliyoruz. Biz de diyoruz ki, din ayrı, memleket 

vatandaşlık ayrı, o ayrı” (Erkek, 31, Lisans Mezunu, Batum, İnşaat İşçisi). 

Hem bireylerin hem de grupların kendilerini tanımlamalarında öteki 

oldukça önemlidir. Çünkü kim olunduğu ve nerede durulduğu konusunda 

verilen her cevap, kuşkusuz kim olunmadığı ve nerede durulmadığı ile de 

bağlantılıdır (Yapıcı, 2009: 40-41). Batum’da yaşayan Gürcü 

Müslümanlar için öteki Gürcü Hristiyanlardır.  Gürcü Hristiyanlar için 

öteki ise, yine Gürcü Müslümanlar oluşturmaktadır. Gürcü Hristiyanlara 

göre Gürcüler, Hristiyan’dır, Hristiyan bir topluluktur. Hristiyan bir 

toplulukta Müslümanlık, ancak sonradan oluşan bir durumdur. Bu anlamda 

Gürcü Hristiyanlar, Müslüman olan Gürcüleri, Gürcü kimliğine dâhil 
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etmemektedirler. Sözü edilen bu durum ise, esasında Gürcü 

Müslümanların öteki olarak kodlanmalarının merkezi noktasını 

oluşturmaktadır. Gürcü Müslümanlar için ise, din ve vatandaşlığın 

birbirinden ayrı dinamikler olduğu, bağdaştırılamayacağı kanaatindedirler. 

Söz konusu kanaatte olmalarına rağmen, yine din eksenli kimlik bilinci 

mevcuttur. Öteki konumunda Gürcü Hristiyanlar bulunmaktadır. Bu 

anlamda hem Gürcü Hristiyanlar hem de Gürcü Müslümanlar din eksenli 

öteki tahayyülleri mevcuttur. Mevcut olan bu tahayyül üzerinden gündelik 

yaşamlarını şekillendirmektedirler. Batum’da yaşayan Gürcü 

Müslümanların gündelik yaşama dair örnekleri şu şekildedir:  

“Üniversiteye gittiği zaman orada değişiyor bizim çocuklarımız. Orada hemen hemen %80 

Hristiyan kızlar var, onlarla işte irtibat kuruyorlar, konuşuyorlar, birbirlerini seviyorlar, 
sonra kaçarak gidiyor. Şimdi ne oldu Müslüman bir kız ya da erkek Hristiyan bir kız ya da 

erkekle evlenmiş oluyor. Hristiyanların ne nikâhı var ne bir şeyi var. E şimdi burada 

karışıyor işler, tamam problem burada bitmiyor. Çocuk olunca işte annesi Hristiyan’sa 

babası Müslüman’sa ya da tam tersi.  Türkçesini bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi. Dini 
değiştiriyorlar, özellikle bizim Müslüman olanlar işte daha fazla Hristiyanlaşıyorlar demek 

istiyorum. Biz öğretiyoruz çocuklara, Hristiyan birisiyle evlenmeyin, onlarla fazla bir temas 

kurmayın. Lise bittikten sonra üniversiteye gittiği zaman insan 5 sene içerisinde değişiyor. 

5 sene içerisinde diyelim ki, sen Hristiyan’sın, ben Müslüman’ım; ama birlikte okuyoruz 
üniversiteyi. O 5 sene içerisinde o kadar değiştiriyor ki insanı. Şimdi orada 5 sene içerisinde 

üniversiteyi okuduğu zaman biz böyle değişiyor, Hristiyan birisiyle evlenmeye karar 

veriyor. Hristiyanla birlikte evleniyor en sonunda problem orada başlıyor. Çocuk olunca 

annesi diyor kendisi zaten Hristiyan ya Hristiyan dinini anlatıyor çocuğa, Müslüman baba 
da mecburen Müslüman anlatmak istiyor” (Erkek, 34, Lise Mezunu, Hulo, Din Görevlisi). 

“Hristiyan kadınlar Müslüman erkeklerle evlendikleri zaman, Hristiyanlığı kabul edersen 

evlenirim, gibi durumlar da oluyor. Bir de Müslüman yaparım diye evleniyor, bir bakmışsın 

ki kendi Hristiyan olmuş. Bir de kendisi Hristiyan; ama bir bakıyorsun annesi babası nenesi 
hep Müslüman. Ama kendisi din değiştirmiş. Bu din değiştirme olayı da diyelim, üniversite 

ya da diyelim iş yerinden oluyor” (Erkek, 43, Lise Mezunu, Hulo, Marangoz). 

“Ekonomik nedenlerden dolayı Hristiyanlığa geçen çok millet var. Bu kişiler mesela 

evinden cenaze çıksa kuran okumaya, hatim yapmaya karşı çıkmaz, o kendi işini yapıyor. 
Bize de diyordu ki bu kişi Müslüman namaz kılıyordu, siz de İslam’da ne varsa onu yapın 

diye bize söylüyordu” (Erkek, 31, Lisans Mezunu, Batum, İnşaat İşçisi). 

“Benim iki tane kızım Hristiyan evlilik yaptı ve kızlarım Hristiyan, ama ben Müslüman’ım 

işte. Ben öldüğüm zaman çocuklarıma vasiyet etmişim, beni İslam kurallarına göre 
defnetsinler. Kayınvalideme söyledim ki ben senden önce öleyim. Kayınvalidem daha iyi 

Müslüman olduğu için ben öldüğüm zaman arkamdan Kur’an gelir okursun. Yeni nesil 

tamamen Hristiyanlaştı. Benim çocuğum da olsa dahi Hristiyan kültürüyle yetişiyor, 

Hristiyanlaşıyor. İslam’la alakaları yok. Ben şimdi ölsem vasiyet etmişim ki beni İslami 
kurallara göre defnedin, ama çocuklarım da İslami kurallar nedir, bilmiyor, ama onun için 

ben de onlara söyledim ki gidersiniz camiye hocaya sorarsınız, öğrenirsiniz ve ona beni 

kaldırırsınız. Namazı mı kıldırır. Onun için de kayınvalideme dedim ki ben senden önce 

öleyim de her şeyi bildiğin için şey yaparsın. Erkek çocuğum var onu İslami kurallara göre 
yetiştirmeye çalışıyorum, ama şimdi görüyorum ki yavaş yavaş uzaklaşıyor” (Kadın, 46, 

Lisans Mezunu, Batum, Pedagog). 

Kültür, öğrenilerek ve tecrübe edilerek kazanılır ve bunun yanında 

kültür üzerinde uyarlama yapmak insanın doğal kabiliyeti dâhilindedir. 
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Kültür, ait olduğu toplumu bir takım ölçüler içerisine sokarak 

sınırlamaktadır. Kültür, bir olgunun başka bir olgu tarafından 

tanımlanması, simgelenmesi veya kullanılmasıyla alakalıdır (Yeşil, 2013: 

55). Gürcü Hristiyan ve Müslümanlar bir arada yaşamaktadırlar. Hem bir 

arada yaşamanın vermiş olduğu mekânsal birliktelik hem de dini değer ve 

tutumlar gündelik hayatlarını şekillendiren önemli bir dinamik haline 

gelmektedir. Dini değer ve tutumlar, Gürcü Müslümanların Gürcü 

Hristiyanlarla evlilik yapmamasını dikte etmektedir. Evlilik 

gerçekleştirilecekse din değişikliği her iki dine mensup olan Gürcüler için 

de geçerli olan bir durum olmaktadır. Dolayısıyla Gürcü Hristiyan ve 

Gürcü Müslümanlar bir arada yaşamalarına rağmen birbirlerini 

ötekileştirerek gündelik hayatlarını şekillendirmektedirler. Başka bir 

ifadeyle, öteki olarak konumlanan Gürcü Müslümanların, inanç eksenli 

olarak gündelik hayatlarını ve ilişkilerini oluşturma çabaları söz 

konusudur.   

Ötekinin Gözünden Ölüme Bakmak: Cenaze Törenleri 

Ölüm karşısında kolektif tavır alış, çeşitli pratiklerin ve ritüellerin 

oluşmasına kaynaklık etmiştir. Burada özellikle dinsel ayin ve tutumlar 

ağır basmaktadır. Bahsi geçen bu törenler bireyi öte dünyaya olan 

yolculuğunu, huzurlu ve rahat bir şekilde geçirmesini amaçlar (Sağır, 

2017: 30). Bu anlamda Batum’da yaşayan Gürcü Müslümanlarda cenaze 

ritüelleri şu şekildedir:  

“Bizim orada Müslümanlar var, ama Hristiyanlar da var. Orada ben bir cenazeye katıldım. 

Hristiyan cenazesine katıldım ben de ilk defa gittim, ama şaşırdım. Evin içerisine girdiğin 
zaman işte bir bardak şarap veriyorlar sana ki, bu onun ruhuna, onun şerefine içmek zorunda 

kalıyorsun. İçeri giriyor böyle geziyorsun, geri çıkıyorsun. Geri çıktığın zaman direk 

götürüyorlar büyük salona. Orada yemek falan hazırlamışlar. Yani insan sarhoş olunca şarkı 

da söyler bilmem neler de yapar. En sonunda işte düğün evine benziyor onların cenaze evi. 
Bizim Müslümanlar da var cenaze törenlerinde böyle yemek falan, bizim Müslümanlar da 

yapıyorlar, ama yani bizim Müslümanlar da ne çalan müzikleri var ne farklı şeyleri” (Erkek, 

34, Lise Mezunu, Hulo, Din Görevlisi).  

“Bizde İslam kurallarına göre yapılır, aradaki fark budur. Benim oğlum vefat ettiğinde 6 
gün beklettim o da acıdığım için, ona bakayım, son gün göreyim diye, başka bir amacı 

yoktur. 6 gün boyunca ağladım. Cenazelerde yemekler hazırlanır, ama sadece Hristiyanlar 

yapmaz. Hepimiz cenazelerimizde yemek hazırlarız. Genel kültürümüzdür bizim. Dine 

göre ayrım yapamam. Ben buradayım, benim iki erkek kardeşim Tiflis tarafında yaşıyor. 
Oradan buraya bir cenazeye gelse, burada yemek verilecek. Yemek verilmesi 

Hristiyanlardan kalma falan değil” (Kadın, 63, İlkokul Mezunu, Batum, Ev Kadını). 

“Cenaze yemeğinde kırmızı et olmaz. Hristiyanlarda âdet o cenazede balık olması lazım. 

Cenazede balık olmazsa olmazıdır. Bu bizde de kaldı. Balık ve kuru fasulye, mesela 
cenazeye et getirmeyecekler. Hristiyanlar ve bizde de et getirmiyorlar et olmayacak, ama 

balık kesinlikle olması lazım. Bizim burada Hulo’da cenaze evde 1-2 gün bekletilir, fakat 

Batum’da ve diğer yerlerde 5-6 gün bekletiyorlar. Hristiyanlarla Müslümanlar komşu 

olduğu için Müslüman da diyor ki ben de bekleteceğim. Sebep neydi sorduğumuz zaman, 
biz bunu seviyorduk, haydi hemen mezara götürdüğün zaman değersiz biri olarak 

görüyorlar, biz bunu sevdiğimiz için iyi şeyler yapmış 5-6 gün bekletiyoruz. Hristiyanlar 
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cenaze kalktıktan sonra salonlarda yemek veriyorlar. Mesela onlarda 7.gün var ve 

bizimkiler de onlara bakıp 7. gün yapıyorlar. Hristiyanların 40. günü var ve bizim 

Müslümanlar da onlara bakıp yapıyorlar. Bir Müslüman kadın vefat etti cenazeyi kıldık bir 

şeyler yaptık Ermeni ile evlenmiş kızı geldi kırkı çıkıyor diye helva yaptı verdi. Kırkıncı 
günü Hristiyanlardan geçme” (Erkek, 31, Lisans Mezunu, Batum, İnşaat İşçisi).  

“Müslümanlar nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz, fakat bir fark var. Bizde olan şu siz 

hemen defnediyorsunuz, biz 3 gün 5 gün bekletiyoruz. Hristiyanlar ise, 9 gün 10 gün 

bekletiyorlar. Çiçek de geliyor. Müslüman çok az var ve cenazelerimize Hristiyanlar da 
geliyor ve onun için çiçeklerde getiriyorlar. Müslümanlarda 3 gün bekletilmesi 

Hristiyanlardan geçtiğini ben bilmiyorum, ben büyüklerimden ailemden öyle gördüm; ama 

şimdi gerçek şey de baktığın zaman o şeyin Hristiyanlıktan geçtiğini anımsatıyor ve bu 

Türkiye’ye de geçmiştir. Mesela bu 3’ü, 7’si, 40’ı, 52’si genelde Hristiyanlıktan bulaşma 
şeyi var. 3 gün 4 gün bekletmenin sebebini bilmiyorum bizde bu artık âdet gibi oldu, ama 

şimdi Müslüman cenaze oluyor 3 gün 5 gün bekletiyor. Bugün vefat etti, 5 gün sonra 

defnedilecekse o gün yemek verilir. Balık var haçapuri olur fasulye olur yemekte.  Gençler 

vefat ettiğinde alkol de veriliyor ama bazıları vasiyet ediyor,  cenazede alkol verilmez. 
Yukarı köylerde Müslümanlık daha yoğun bir şekilde yaşandığı için oralarda cenazeyi fazla 

bekletmezler. Namazdan sonra hemen kaldırıyorlar. Batum’a doğru gelince Müslüman 

aileler cenazelerini 5-6 gün bekletiyorlar. En az 3 gün bekletirler. Hristiyanlar 7 gün 

bekletir. Aslında bekletmelerinin sebebi olurda canlıysa yani bayılmışsa bu sürede belki 
kendine gelir diye bekletiyorlar. Daha sonra belki nefes alır bayılmışsa uyanır, kişi ölmüşse 

belki birkaç gün sonra belki canlanır diye bekletiyorlar. Burada cenazeden sonra düğün 

salonlarında yemek verilir. Normal Hristiyanların giydirdiği takım elbise ayakkabı zayıf 

Müslümanlar da cenazelerine giydiriyor. Kefenin üstünden giydiriyor ve öyle 

defnediyorlar. Daha çok zayıf Müslümanlarda ya da ailelerinde Hristiyan varsa ölen kişi 

Müslüman olsa da giysi giydiriyorlar” (Kadın, 46, Lisans Mezunu, Batum, Pedegog).  

“Tam Müslümanlarda sadece kefen giydiriliyor, biraz yarı Hristiyanlarda hem kefen hem 

elbise giydirenler de oluyor. İslamiyet’te cenaze olunca özellikle kadınların yüzü 
kapatılırdı. Bütün gün dualar okundu. Yine dualar okunuyor ama cenazenin yüzü açık 

olmaya başlandı. Özellikle kadınların yüzü kapanırdı ama şu an açıyorlar. Müslüman 

cenazelerinde de kıyafet giydirilmeye başlandı” (Kadın, 30, Lise Mezunu, Batum, 

Tezgahtar).  

Resim 1: Hulo’da Cenaze Yemeği 

Batum’da yaşayan Gürcü Müslümanlarda cenaze törenlerinde, hem 

dinsel hem de kültürel ritüeller dikkati çekmektedir. Cenaze törenlerinde 

hem Gürcü Hristiyanların uygulamaları hem de genel kültürel kalıplara 
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rastlamak mümkündür. Cenazede yemek verilmesi kültürel anlamda 

uygulanan bir uygulamadır. Cenazede yer alan yiyecekler söz konusu 

olduğunda hem dinsel hem de kültürel anlamda semboller yer almaktadır. 

Gürcü Hristiyanlarda cenaze törenlerinde hazırlanan yemekte içki (şarap) 

yer almaktadır. Buna karşın Gürcü Müslümanlarda içkiye pek yer 

verilmemektedir. Hristiyan akrabaları, dostları olan Gürcü Müslümanlarda 

içkiye yer verilmektedir. Ayrıca yemekte kırmızı ete yer verilmezken balık 

muhakkak bulunmak zorundadır. Bu durum hem Gürcü Müslümanlarda 

hem de Gürcü Hristiyanlarda yer verilen bir uygulamadır. 

Ölümün bütün bireyleri ilgilendirmesinin sosyal bir olay olarak kabul 

edildiği geleneksel toplumlarda, ölünün teşhiri genel bir kuraldır. Ceset, 

bir örtü serilen tabutun içine yatırılır veya morgda özel bir bölmeye ya da 

açık havaya konur veya bir ağacın üstüne veya darağacına asılı biçimde 

tutulur. Ölünün sunulması, yere ve inanışlara göre değişebilir fakat 

genellikle ölünün sosyal pozisyonunu belirten simgelerle yapılır. (Thomas, 

2003: 244-245). Ölen kişiye defnedilmeden önce kıyafet giydirilir, saçları 

ve makyajı yapılarak gelen misafirlerin görmesi sağlanmaktadır. Gürcü 

Müslümanlarda ise, ölen kişi İslami geleneklere göre yıkandıktan sonra 

genelde kefen giydirilmektedir. Kefenin üstünden ölen kişiye kıyafet 

giydirilerek saç ve makyaj yapılmaktadır. Söz konusu durum, Acara Özerk 

Cumhuriyetinde mekânsal anlamda farklılaşmalar bulunmaktadır. Gürcü 

Müslümanların yoğunlukta yaşadığı Hulo bölgesinde ölen kişiye kıyafet 

giydirilmezken, Batum merkeze doğru gidildikçe Gürcü Müslümanlarda 

da ölen kişiye kıyafet giydirme işlemi yapılmaktadır.  

Din, bireysel ve toplumsal bir muhtevaya sahiptir. Dinin bireysel 

boyutu, kişinin daha çok kendisiyle ilgili bir anlam ve boyut taşırken, 

sosyal boyutu hayata yansıyan bir anlama sahiptir. Dinin sosyal boyutu iki 

şekilde düşünülebilir. Birincisi, kişinin din adına tek başına yapıp-etmeleri 

yani ibadetleridir. Diğeri ise, toplumun diğer bireyleriyle birlikte hayata 

yansıyan dini tutum ve davranışlarıdır. Kişinin din adına yaptığı davranış, 

diğer insanlar tarafından bir şekilde görülmekte, algılanmakta ve 

yorumlanmaktadır. Ayrıca kişinin bir de toplum içerisinde bizzat yaşadığı 

dini ritüeller bulunmaktadır. Yani bir insan dini tecrübe ederken, onu 

bizzat hayatına uygulamaktadır. Bu uygulama bir yandan kendisini 

ilgilendirirken, diğer yandan da toplumsal hayata yansımaktadır 

(Akdoğan, 2013: 25-26). Söz konusu uygulamalar ve ritüellerde toplumsal 

ya da mekânsal anlamda farklılıklar dikkati çekmektedir. Cenaze 

törenlerindeki uygulamalarda da mekânsal farklılaşmalar mevcuttur. Hulo 

bölgesinde yaşayan Gürcü Müslümanlar daha çok İslami kurallara göre 

yaşayarak cenaze törenlerini buna göre gerçekleştirmektedir. Batum 

merkeze doğru Gürcü Müslümanların sayısı görece azalmakta ve buna 

bağlı olarak cenaze ritüellerinde farklılaşmalar meydana gelmektedir. Ölen 

kişinin defnedilmeden önce bekletilmesinde, Hulo bölgesinde ya hemen 
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defnedilmekte ya da birkaç gün bekletilmektedir. Batum merkezde ise, 

Gürcü Müslümanlar bir haftaya yakın ölen kişiyi bekletmektedir. Bu 

durumun ise birkaç farklı nedeni bulunmaktadır. Birincisi, ölen kişiye 

saygı amaçlıdır, hemen defnedildiğinde halk arasında sevilmeyen biri 

olduğu inancı mevcuttur. Sözü edilen inanç Gürcü Hristiyanlarla birlikte 

yaşandığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, ölen kişinin 

defnedilmeden önce bekletilmesini zorunlu kılmaktadır. İkincisi, ölen 

kişinin tekrardan canlanacağı inancıdır. Eğer bayılmışsa daha sonra uyanır 

düşüncesi hâkimdir. Üçüncüsü, uzakta akraba, eş dost bulunuyorsa onların 

gelip ölen kişiyi görebilmelerini sağlamak için bekletilmektedir. 

Dolayısıyla hem Gürcü Hristiyan eş, dost, akrabalarının bulunması hem de 

Gürcü Müslümanların öteki konumunda bulunmalarından dolayı ölen kişi, 

defnedilmeden önce belirli süre bekletilmektedir. Batum’da yaşayan 

Gürcü Müslümanlar bu durumu şu şekilde ifade etmişlerdir:  

“Fabrika vardı ben 4 sene kadar çalıştım. O fabrika da 4 sene içerisinde o fabrikada 

Hristiyan da çalışıyordu, Müslüman da çalışıyordu, herkes çalışıyordu. Orada yakın 
arkadaşım vardı, önceden Müslümandı sonradan Hristiyan oldu. İşte evlendi Hristiyan oldu 

yani değişti dini, Hristiyan oldu. Sarp’tan geliyordu Batum’a kaza oldu yolda vefat etti. 

Şimdi fabrika da 300 kişi çalışıyordu herkes tanıyordu ve cenazeye gitmek zorunda kaldık. 

Bizim Batum’da ana caddesinde büyük bir kilise var orada işte töreni başladı, biz de gittik. 
Ben Müslümanım Elhamdülillah; ama mecburen gitmek zorunda kaldım. Gittiğin zaman 

şarap falan veriyorlar. Ayakta insanlar duruyor hemen seni salona götürürler, yemeğe davet 

ediyorlar burada” (Erkek, 34, Lise Mezunu, Hulo, Din Görevlisi). 

“Hristiyanların baskı var ya yaşamaya çalışıyoruz, ama zor. Şu ki yani diyelim bir düğün 
oldu benim akraba tarafım illa içki olacak. Gitsen olmuyor gitmesen olmuyor aynı bu 

durum. İşte yaşamaya zorluyoruz, gitmesem ama gelmedi falan filan uzayacak olan olacak. 

Gitsem içki masada, oturmak zor, aynı bu durumla karşılaşıyorum. Gerilimli bir durum evet 

böyle bir sıkıntılar oluyor. Hristiyanlıktan bize geçenler olmaz mı, dün cenazelerde çiçek 
getirilir, onlardan geçen kültürler çok. Çiçek getirmek Hristiyanlıktan geçen bir durum. Kaç 

bin kişi var Batum’da ki akraba, şuradan buradan çiçek alıp getiriyor. Sen diyemezsin ki 

getirme falan filan zor yani. Büyük eğlenceli yemekler de var aynı şekilde hep içki olacak 

içkili şaraplı olacak başka bir durum yok. İçki olacak her zaman ondan ayırmaya çalışıyoruz 
Cenaze mi düğün olduğu pek belli değil bazı insanlar yemeye içmeye geliyorlar” (Erkek, 

43, Lise Mezunu, Hulo, Din Görevlisi). 

“Yani normal %90 İslamiyet’e göre cenaze namazı kıldırmaya uğraşıyoruz. Hristiyan 

devlette oturduğu için illa Hristiyan ya akraba ya şey olacak. Onlara göre çiçek, ona göre 
getiriyor. Baş sağlığı diliyor, ama onu niye getirdin diye bir şey diyemeyiz” (Erkek, 36, 

Lise Mezunu, Hulo, Din Görevlisi). 

“Müslümanlar Batum’da cenazelerini 3-4 gün bekletiyorlar. Bunun sebebi de Hristiyanlara 

bağlı oldukları için. Mecburiyetten bekletiyorlar. Oradaki yaşam tarzına ayak uyduruyorlar. 
Müslümanlar da cenazelerine kıyafet giydiriyorlar. Bunun sebebi yine aynı. Artık oradaki 

yaşama ayak uyduruyorlar. Her ikisini de birlikte yapıyorlar. Artık mecburiyetten. Çiçek 

getirilir cennet olsun diye. Mezarlığa bırakılıyor. Cenaze geçerken yollara bırakılıyor. 

Müslümanların cenazelerine de Hristiyanlar getirir” (Kadın, 30, Lise Mezunu, Batum, 
Tezgahtar). 

Törensel uygulamalar topluluklara özeldir. Topluluklar mezarlıkları 

kendilerine göre organize ederler. Bu yaşatma biçimi birincil olarak ölen 
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kişinin kendisiyle ilişkilidir ki aynı topraklara ait olmanın ve orada birlikte 

yatmanın öldükten sonra geride kalanlara verdiği ruhsal rahatlamanın 

temsil biçimidir. İkincil olarak ise aynı topraklara ait olan insanların 

birlikteliğini ve dayanışmasını yansıtması bağlamında toplumsal rahatlama 

sağlamasıdır (Sağır, 2017: 104). Batum’da cenaze törenlerinde 

gerçekleştirilen bazı uygulamalar Gürcü Hristiyanlarla bir arada 

yaşamanın getirmiş olduğu gereklilikten kaynaklanmaktadır. Gürcü 

Müslümanların cenazelerinde de çiçek getirilmektedir, fakat getirenler 

Gürcü Müslümanlar değil, Gürcü Hristiyanlardır. Ölen kişinin 

defnedilmeden önce bekletilme süresinde, cenaze yemeklerinin mevcut 

olması ve yemeklerde hazırlanan yiyecek ve içeceklerin bunlara göre 

belirlenmesi, ölen kişiye kıyafet giydirilmesi gibi uygulamalarda Gürcü 

Müslümanların farklı uygulamalara sahip olduğunu göstermektedir. 

Evlilik yoluyla ve din değiştirerek Hıristiyan olanlar, ötekileştirilenlerin 

din ve aile kurumu aracılığıyla ne şekilde ötekileştirildiklerini 

göstermektedir. Birlikte yaşama kültürü Gürcü Müslümanları Gürcü 

Hıristiyanlara yakınlaştırmış olsa da, Gürcü Müslümanlar kendilerinin 

içinde yaşadıkları toplumda öteki olduklarını ve yaygın dinsel gruplar 

tarafından ötekileştirildiklerini belirtmektedirler. Her ne kadar gündelik 

yaşamda ortak ilişkiler ağları oluşturmuş olsalar da, Gürcü Müslümanlar, 

Gürcü Hıristiyanlardan farklı kültür, inanç ve geleneklere sahip olmaları 

nedeniyle öteki olarak kodlanmaktadırlar. Nitekim cenaze törenleri, Gürcü 

Müslümanların Gürcü Hıristiyanlardan farklı olarak kendi kimliklerinin 

inşa ettiklerinin toplumsal ve kültürel izdüşümünü oluşturmaktadır. 

Sonuç 

Ölüm, sadece bireyin biyolojik olarak yok olması değil; aynı zamanda 

içerisinde birçok süreci barındıran sosyolojik bir olgudur. Hem insan 

ilişkilerince şekillenen, hem de toplumsal yaşamla iç içe olan bir süreçtir. 

Dolayısıyla söz konusu olan süreçte sosyal ve kültürel faktörleri göz ardı 

etmek mümkün değildir. Nitekim cenaze törenleri de sosyo ve kültürel 

boyutlarıyla toplumsal olarak anlam yüklenen önemli toplumsal bir 

süreçtir. Dinsel ve kültürel işlevleri bakımından gündelik hayatta üretilen, 

şekillenen ritüeldir. Ölüme atfedilen birçok anlamla ile birlikte cenaze 

törenleri gibi ritüeller sadece dinsel anlamıyla değil; aynı zamanda kimlik 

ifade etme biçimidir. Başka bir ifadeyle ölüm ile ilgili ritüeller, kişilerin, 

grupların kendilerini tanımlama, ifade etme ya da diğer gruplardan ayırt 

etme gibi simgesel bir işlevi de söz konusudur.   

 Batum’da yaşayan Gürcü Müslümanlar kendilerini Sünni-Hanefi 

olarak tanımlayarak kendilerini Gürcü Hristiyanlardan ayırt etmektedirler. 

Gürcü Müslümanlar Acara Özerk Cumhuriyeti’nde Batum başta olmak 

üzere çoğunlukta Hulo bölgesinde yaşamaktadırlar. Dolayısıyla Gürcü 

Müslümanlar kendilerini Gürcü Hıristiyanlar karşısından öteki olarak 



454 
 

tanımlamakta ve Gürcü Hıristiyanlar tarafından da ötekileştirildiklerini 

vurgulamaktadır. Bu durum Gürcü Müslümanların cenaze törenleri 

üzerinden anlaşılmaktadır. Gürcü Müslümanlar ve Gürcü Hıristiyanlar 

ortak bir kültürde yaşamış olsalar da farklı dinsel kültür, inanç ve kimliğe 

sahip olmaları nedeniyle farklı deneyimler oluşturmaktadırlar. Söz konusu 

farklılar, gündelik yaşamdaki dini değerlerde ve tutumlarda görülmektedir. 

Gürcü Müslümanların gündelik yaşamlarındaki uygulamalar ve 

ritüellerde toplumsal ya da mekânsal anlamda farklılıklar dikkati 

çekmektedir. Cenaze törenlerindeki uygulamalarda mekânsal 

farklılaşmalar mevcuttur. Hulo bölgesinde yaşayan Gürcü Müslümanlar 

daha çok İslami kurallara göre yaşayarak cenaze törenlerini 

gerçekleştirmektedir. Gürcü Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı yerlere 

doğru gidildikçe Gürcü Hristiyanlarla ortak uygulamalara rastlanmaktadır. 

Gürcü Müslümanlar ile Gürcü Hristiyanların bir arada yaşıyor olması 

önemli bir dinamiktir. Bunun dışında, gerek evlilik yoluyla gerekse din 

değiştirerek Hristiyan olan Gürcü Hristiyan akrabalarının mevcut olması 

söz konusudur. Ayrıca yakın arkadaş ve komşuluk ilişkilerinin var olması 

da Gürcü Müslümanların cenaze törenlerinde Gürcü Hristiyanlarla ortak 

uygulamaların mevcut olmasına neden olmaktadır. Görüntü itibariyle 

birlikte yaşıyor olsalar dahi, Gürcü Hristiyanlardan faklı inanç, kültür ve 

inanç eksenli geleneklere bağlı olduklarından dolayı öteki olarak 

kodlanmaktadırlar. Cenaze törenleri, Gürcü Müslümanların öteki olarak 

kodlandıklarının izdüşümünü oluşturmaktadır. İnanç eksenli 

gerçekleştirilen cenaze törenleri, iki farklı dinsel grupta farklı ritüellerin 

olması beklenirken, benzer uygulamaların görülmesi, Gürcü 

Müslümanlara yönelik genel kanıdan kaynaklı bir zorunluluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır.   
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SOSYOLOJİK AÇIDAN DEZAVANTAJLI OLMA VE  

TÜRKİYE’DE SEÇİLMİŞ DEZAVANTAJLI GRUPLAR 

Melda Medine Sunay* 

Giriş 

Dezavantajlı olma ve dezavantajlı gruplar kavramı Türkçe’ ye Batı 

dillerinden doğrudan çevrilmiş bir kavramdır. Dezavantajlı bireyler, kendi 

kendine yeterli olma araçlarına ulaşma imkânı olmayan veya sınırlı olan 

bireyler olarak tanımlanmaktadır. Dezavantajlı bireyler toplumun 

çoğunluğunun ulaşabildiği ve kullandığı otonomi, teşvik, sorumluluk, 

özsaygı, topluluk desteği, sağlık, eğitim, bilgilenme, istihdam, sermaye, 

destek sistemleri gibi bireysel ve sistemsel araçlara ulaşamamaktadırlar 

(Mayer, 2003: 2). Dezavantajlı gruplar ise, içinde bulunduğu yoksunluk ya 

da yoksulluk nedeni ile içerisinde bulundukları toplumun temel ekonomik, 

kültürel ve sosyal kaynaklarından yeteri kadar ya da hiç faydalanamayan 

ve de özel olarak korunmaya gereksinim duyan sosyal gruplar olarak 

tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu gruplar içinde 

bulunduğu topluma göre hatta zamana göre değiştiği için hangi kesimlerin 

ya da bireylerin dezavantajlı gruplar kapsamında değerlendirileceği 

konusunda tam bir görüş birliği yoktur (Elmas, 2018. 946). Aynı zamanda 

dezavantajlı grupların her toplumda sahip olduğu imkânlar ve kısıtlar aynı 

derecede değildir. Bunda toplumun temel değerlerinin yanı sıra ekonomik 

gücü ve siyasal özellikleri de etkilidir. Örneğin kadınlar genellikle 

dezavantajlı gruplar olarak değerlendirilse de gelişmiş ülkelerde kadınların 

karşılaştığı sorunlarla, gelişmemiş ülkelerde kadınların karşılaştığı 

sorunlar ve yaşadığı imkânsızlıkların aynı olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Yine aynı şekilde Orta Doğu’da yaşanan iç savaş nedeniyle pek 

çok insan bugün yer değiştirmek zorunda kaldıkları için dezavantajlı 

duruma düşmüşlerdir. Savaşın son bulması ve bu grupların tekrar 

ülkelerine dönemsiyle birlikte yer değiştirme hareketinden kaynaklı 

dezavantajlı olma durumu son bulacaktır.    

Burcu (2018: 108), her bireyin sosyal ortamı, şartları ve fırsatları çoğu 

zaman kendisine ait bireysel ve sosyal özelliklerine göre farklılık 

gösterebileceğini belirtmiştir. Bireylerin hem ‘bireysel’ özellikleri 

(cinsiyeti, yaşı, bedensel özellikleri gibi) hem de ‘sosyal’ özellikleri 

(mesleği, eğitimi, geliri, yaşamını sürdürdüğü bölgesi, etnik kökeni, inancı 

gibi) her zaman herkesle eşit fırsatlara sahip olunamayacağı gerçeğini de 

bizlere hatırlatır. Bireyler farklılıklarına rağmen insan olmaya yüklenen 

değer çerçevesinde eşit yaşam hakkına sahiptir. Ancak bunun her durumda 

ve her toplumda sağlanamamasından kaynaklı dezavantajlı gruplar 

                                                             
*(Dr.Öğr.Üyesi);, Bursa Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 

sosyologmelda@gmail.com. 
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karşımıza çıkmaktadır. Dezavantajlı grupların kapsamı, kimlerden 

oluştuğu ve yaşadıkları zorlukların derecesi ülkeden ülkeye 

değişebilmektedir.  Konuyla ilgili olarak Avrupa’da, 1974 yılında dönemin 

Fransız Sosyal İlişkiler Bakanı Reno Lenoi dezavantajlı grupları; bedensel 

ve zihinsel engelliler, alkol bağımlıları, yaşlılar, suçlular, istismara 

uğramış çocuklar, tek ebeveynli aileleri dezavantajlı olarak tarif etmiş ve 

tüm bunların toplam Fransa nüfusunun yüzde 10’unu oluşturduğu 

söylemiştir (Adaman ve Keyder, 2007). Dezavantajlı gruplar içerisinde 

çoğunlukla; kadınlar, engelliler, yaşlılar, romanlar, uzun süreli işsizler, 

eski hükümlüler, çocuklar, yoksullar, sokakta çalışan yoksullukla 

mücadele eden çocuk ve gençler, istismar edilmiş çocuklar, göçmenler, 

hayat tarzı kaynaklı dezavantaj yaşayan gruplar, eğitimsizler, sosyal 

güvenliği olmayanlar, ayrımcılığa uğrayan sosyal gruplar, bağımlılar, 

yoksullar, azınlıklar, ana dilini konuşamayanlar, tek ebeveynli aileler 

bulunmaktadır. Bu dezavantajlar çoğu kez birbiriyle iç içe geçmiş veya 

birbirini besleyerek şekillenmektedir. Örneğin eğitimsizler genellikle işsiz, 

işsiz insanlar genellikle yoksul ve çoğu kez de sosyal güvenlikten 

yoksundurlar. 

Dezavantajlı grupların sorunlarını çözme ve toplumla 

bütünleşmelerinin sağlanması noktasında özverili çalışmalara ihtiyaç 

vardır. Bu konuda çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar mevcuttur. Ancak 

yapılan çalışmaların yeterli olmadığı ortadadır. Bu çalışmalar çoğunlukla 

sorunu tamamen ortadan kaldırmak yerine geçici çözümler üretmektedir. 

Kalıcı çözüm önerileri için, ciddi mali kaynaklara ihtiyaç vardır. Önemli 

oranda yoksulluğun ve istihdam eksikliğinin görüldüğü dezavantajlı 

gruplarda, sosyal çözüm üretilememesi beraberinde bu grupların çalışma 

hayatına dâhil edilmesi ve sosyal yönden toplumla bütünleşmelerini 

zorlaştırmaktadır (Okur ve Erdugan, 2010). Bireylerin içinde yaşadıkları 

topluma katılma hakkı vardır. Bu durum literatürde “sosyal içerme” 

kavramıyla açıklanmaktadır. Sosyal içerme, bazı kişi, grup ya da 

toplulukların koşullarının başkalarının koşullarıyla karşılaştırılarak 

yargıya varılan nispi bir kavramdır. Lizbon Zirvesinde, sosyal içermenin 

artırılması için, daha fazla büyüme ve istihdam meydana getirecek 

ekonomik iyileşmenin sağlanması ile toplumla bütünleşmeyi artırıcı yeni 

faaliyetlerin geliştirilmesi hususları öngörülmüştür. Türkiye’de sosyal 

içermeye yönelik politikalara, ilk kez Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

tarafından hazırlanan “Orta Vadeli Program”da (OVP) yer verilmiştir. 

2007-2009 tarihli OVP’de yer alan beş gelişme ekseninden biri “Sosyal 

İçerme ve Yoksullukla Mücadele” olarak belirlenmiştir (Genç ve Çat, 

2013: 369). 

Sosyal içerme faaliyetlerinde sosyal dışlanmayı ortadan kaldırmayı 

amaçlayan pratik eylemler vardır. Sosyal dışlanma, dezavantajlı bireylerin 

yaşadığı temel sorunlardan biridir. Sosyal dışlanmanın literatürde çeşitli 
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tanımları yapılmıştır. Leigh’e (2011) göre sosyal dışlanma, bireylerin, 

grupların ya da toplulukların toplumun dışına itildikleri, topluluk ağlarıyla 

ve faaliyetleriyle bağlarının koparıldığı, yoksullukları, sağlıksızlıkları, 

eğitimsizlikleri ve diğer dezavantajları dikkate alındığında, toplumsal 

hayata tam katılımdan yoksun kaldıkları bir süreçtir. Bir toplumda yaşayan 

insanların maddi ve manevi yoksunluk içinde toplumsal yaşamdan 

uzaklaştıkları, haklarını ve yaşamlarını koruyacak, onları destekleyecek 

her türlü kurumdan ve sosyal destekten yoksun oldukları sürece sosyal 

dışlanma denilmektedir (Çakır, 2002: 85). Sosyal dışlanma, bireyin 

topluma katılamama süreci olarak da tanımlanmaktadır. Dışlanma süreci 

sosyal bağın, sosyal ve sembolik karşılıklı ilişkinin kırılması olarak 

görülmektedir. Bir başka deyişle, sosyal dışlanma, dayanışmanın 

sağlanamadığı veya bulunmadığı ya da toplumsal yapının yıkıldığı 

yerlerde kendini gösterir. Sosyal dışlanma, bir başka tanımda toplumsal 

sistemin işleyişi için gerekli bir veya birden çok alt sistemin yetersizliği 

olarak tanımlanmıştır (Sapancalı, 2005:24-25). Sosyal dışlanma kavramı 

ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren, kurumsal, ekonomik ve sosyal 

destekten yoksun, yasal haklarla korunmayan, sosyal koruma kapsamı 

dışında kalmış bireylere odaklanmıştır. Yoksullar, işsizler, yaşlılar, vb. gibi 

engelli insanların da sosyal olarak dışlanan bir grup olduğu aşikârdır 

(Ergüden, 2008: 8). 

Sosyal dışlamaya maruz kalan grupların en önemli özellikleri; topluma 

katılamama, yetersiz donanıma sahip olma ve kendilerini yetersiz 

hissetmeleridir. Sosyal dışlama olgusunda iki taraflı bir etki söz konusudur. 

Bir yandan dezavantajlı birey ya da grubun etkisi varken diğer yanda 

toplumun bu birey ya da gruplara karşı bir etkisi söz konusudur. 

Dezavantajlı gruplar topluma adapte olmada zorluk çekerken, toplum da 

sosyal dışlanma riski altında bulunan grupları içine almakta tereddüt 

etmektedir. Bunda her iki kesimin sosyal bütünleşme becerisini 

gösterememesi etkilidir. Sosyal bütünleşme becerisinin gösterilememesi 

sosyal dışlanma etkenleri açısından en riskli olanıdır. Çünkü her iki tarafın 

da duruma karşı bir negatif etkisi söz konusudur. 

Dezavantajlı grupların topluma adapte edilmesinde ve sorunlarının 

çözümünde şüphesiz en büyük görev kamu politikalarına düşmektedir.  

Konuyla ilgili olarak Avrupa Konseyi (2004), uzun süreli bakım, sağlık, 

sosyal güvenlik, barınma ve istihdam gibi hizmetlerin dezavantajlı gruplar 

için genel kamu ve sosyal hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu 

belirtmiştir. Literatüre bakıldığında hangi toplumda olursa olsun pek çok 

hükûmet ya da devlet tarafından dezavantajı gruplara yönelik geliştirilen 

politikaların hep sona bırakıldığı görülmüştür. Osmanlı Devleti’nin tarih 

sahnesinden çekilip Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması dönemi hem 

devlet hem de millet için maddi manevi zorlukların yaşandığı bir dönem 

olmuştur. Bu zorlukların başında sosyal, siyasal, ekonomik sorunlar 
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gelmekle birlikte daha önce karşılaşılmamış çeşitli yeni sorunlarla da 

karşılaşılmıştır. Bu zor dönemde yönetimin öncelikli hedefi elbette ki 

bağımsızlık mücadelesi olmuştur.  Bu dönemde dezavantajlı gruplara 

yönelik sosyal politikalar geliştirmek, sorunlarıyla ilgilenip çözüm 

önerileri sunmak, bir yandan niceliksel olarak sayılarını azaltıp öte yandan 

niteliksel olarak şartlarını iyileştirmek bir yana dursun, dezavantajlı 

grupların sayıları artmış ve yeni dezavantajlı gruplar ortaya çıkmıştır. 

Eğitimsizlik işsizliği, işsizlik yoksulluğu, savaşlarda çok sayıda şehitlerin 

olması muhtaç kadınları ve yetim çocukları, gazilerin varlığı da bedensel 

ve ruhsal yetersizliği olan bireylerin sayılarını arttırmıştır. Ancak bu 

sayılarla ilgili elimizde güvenilir bir veri bulunmamaktadır. Bunun yanı 

sıra, Osmanlı Devleti’nin sona ermesiyle birlikte başta Balkanlar olmak 

üzere ve Osmanlı’nın hüküm sürdüğü diğer coğrafyalarda yaşayan ve 

ülkemize göç etmek zorunda olan kişilerin iskân sorunları da yeni kurulan 

devlet için çözülmesi gereken öncelikli sorunlar arasında yer almıştır. Bu 

gruplar da o dönem devlet için ayrı bir dezavantajlı grubu oluşturmuştur. 

Özellikle tek parti döneminde 1929 ekonomik buhranı ve II. Dünya Savaşı 

gibi olayların etkisiyle dezavantajlı gruplar çoğalmış ve çok fazla ihmal 

edilmiştir (Elmas, 2018: 945). 

Devletlerin, siyasal ve ekonomik açıdan geliştikçe ve temel gördüğü 

sorunları çözdükçe dezavantajlı gruplara yöneldikleri görülür. Kamu 

hizmetlerinin gelişimi ve değişen yeni yüzü sosyal alanlarda da hizmet 

kalitesinin ve çeşitliğinin artmasına neden olmuştur. Ekonomik refah 

seviyesi attıkça ülkelerin dezavantajlı gruplar için oluşturduğu 

politikaların sayılarının arttığı görülmektedir.   Dezavantajlı gruplar için 

oluşturulacak politikalar tasarlanır iken, bireylerin yaş aralığı, öğrenim 

durumu, engel dereceleri, gelir düzeyleri, işsizlik oranları, fiziksel çevre 

şartları, içinde bulunduğu ve sorumlu olduğu kişi ya da koşullar… gibi 

etkenlerin araştırılması ve elde edilen bulgulara göre çözüm odaklı 

politikaların izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca geliştirilen yeni politikalarla 

ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da bu bireylerin sorunlarının 

doğuştan mı getirildiği yoksa toplum ve kültür tarafından mı inşa 

edildiğidir.  

Kino’nun (2019) yaptığı bir araştırmada, dezavantajlılık durumuna 

neden olabilecek faktörler doğuştan gelen-değiştirilemeyen ve toplum ve 

kültür içerisinde inşa edilen faktörler olmak üzere iki şekilde ele alınmıştır. 

Doğuştan gelen ve değiştirilemeyen faktörlere örnek olarak bireyin deri 

rengi, bedensel engel ve biyolojik cinsiyeti gösterilebilir. Bu faktörler, 

genellikle maddî temelli ve bedenseldir. Yapısal kökenlere sahip oldukları 

için değiştirilmeleri imkânsız veya çok zordur. Örneğin; erkek olmanın 

dezavantaj getireceği durumlardan söz etmek güçtür. Hem geleneksel 

toplumlarda hem de modern toplumlarda kadınların kamusal alandaki 

aktiviteleri çeşitli nedenlerle sınırlı olabilmektedir. Diğer bir yandan; 
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bedensel kusurlara ya da engellere sahip olan bireylerin kültürel, sosyal ve 

ekonomik zeminlerde rekabet etmesi çok zordur. Bu bireyler sahip 

oldukları bedensel engellerin yanı sıra, toplum tarafından kendilerine 

atfedilen değerlerle de baş etmek zorundadırlar. 

Toplum ve kültür içerisinde inşa edilen faktörler, toplumdan topluma, 

kültürden kültüre değişmektedir. Bu farklı bakış açısı ve değer atfetme 

dezavantajlı grupların doğmasına neden olur. Dini özellikler, etnik ve 

dinsel kökenler, sosyal tabaka, anadili ve coğrafî köken gibi faktörler ilk 

akla gelen örneklerdir. Bu tür dezavantajlar toplumdan topluma, kültürden 

kültüre değişebildiği gibi aynı toplum ve kültür içerisinde zamanla 

dönüşüm de geçirebilir. Örneğin; kültürel ve ekonomik bakımdan hangi 

toplumsal tabakada yer aldıklarına bağlı olarak kişiler dezavantajlı grup 

olarak sayılabilir. Buna bağlı olarak, çok düşük gelir düzeyine sahip 

kimseler mensup oldukları toplumsal tabaka nedeniyle önemli 

dezavantajlarla karşılaşabilirler. Diğer bir yandan; Bireylerin ister kendi 

tercihleriyle olsun ister doğuştan olsun, içerisinde bulundukları dini ve 

etnik grup, bireyleri dezavantajlı konumuna düşürebilir. Bireylerin bir 

toplum içerisindeki yasal statüleri de belirli bir takım dezavantajlılık 

konumu doğurabilir. Sığınmacılar, göçmenler, mülteciler gibi. 

Türkiye’de Dezavantajlı Gruplar 

Türkiye açısından dezavantajlı grupların oluşumuna ve yapısına 

bakıldığında, geleneksel değer yargılarıyla modern kurumsallaşma 

biçimlerinin birbirine girdiği karma toplumsal yapıya sahip ülkede karma 

/melez bir toplumsal desen karşımıza çıkar. 1950’lerden sonra tarımda 

modernleşmenin başlaması ve kentlerin cazibe merkezi haline gelmesiyle 

birlikte, köyden kente nüfus hareketliliğinin yoğun olarak yaşanmış ve 

etnik ve dinsel açıdan heterojen bir nüfus yapısı ortaya çıkmıştır. Gelir 

dağılımındaki eşitsizlik de belirli bir sınıfsal çeşitlilik meydana 

getirmektedir. Tüm bunların sonucu olarak Türkiye’de cinsiyet, etnik 

köken, nüfus hareketliliği, kültürel yapı, dini değerler ve toplumsal 

tabakalaşma gibi sosyolojik nedenlerden kaynaklanan özgün dezavantajlı 

gruplar ortaya çıkmıştır. Dezavantajlı grupların devlet tarafından 

önemsenmesi ve bu konuda politikaların hayata geçirilmeye başlaması 

özellikle Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili çalışmaların hız kazandığı 2000’li 

yıllara rastlar. Bu konuda devlet düzeyinde atılan adımlar, yani kanun, 

tüzük, yönetmelik ve genelge hazırlama gibi resmi faaliyetler AB üyelik 

süreci kapsamında hayata geçirilmiştir. Bakanlıklar düzeyinde Daire 

Başkanlıkları ve /veya bu Başkanlıkların alt birimleri olarak dezavantajlı 

gruplara yönelik birimler kurulmuştur.  

Yapılan bu çalışmalar bazı sorunları çözmede etkili olsa da bu tür 

çalışmalar hem sayıca azdır hem de kesin sonuç elde etme konusunda 

henüz yeterli değildir. Bugüne kadar devlet /hükümet yönetimini elinde 
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bulunduranlar, yerel yönetimlerin temsilcileri, STK’lar, akademisyenler, 

özel sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından sorunun tespiti ve 

çözümüne yönelik çalışmalar yapıldıysa da bunların yerine ve yeterli 

olduğunu söylemek zordur. Toplumun sürekli değişmesiyle birlikte yeni 

sorunların ve yeni dezavantajlı grupların oluşması kaçınılmazdır. Ancak 

yapılması gereken güçlü öngörüler ile desteklenmiş yerel/milli çözümlerin 

hayata geçirilmesidir. Çünkü her toplum hem kendi dezavantajlı grubunu 

yaratmakta hem de bu gruba kendi sosyal kültürel değerlerine göre anlam 

yüklemektedir.  Buradan yola çıkarak çalışmada Türkiye’de görülen 

dezavantajlı gruplar ele alınarak incelenmiş ve bir durum tespiti ortaya 

konmaya çalışılmıştır.   

1- Kadınlar 

Cinsiyet, hem kültürel hem biyolojik olarak ele alınan bir değişkendir. 

Sosyolojik olarak bizim için burada cinsiyetin kültürel /toplumsal yanı 

önemlidir. Dezavantaj yaratan durumları sıralamak istersek elbette ki tek 

bir ölçüte göre sıralama mümkün değildir. İşin sosyolojik, hukuki, 

ekonomik vb. gibi pek çok boyutu vardır. Ancak literatüre bakıldığında, 

sosyolojik olarak dezavantaj getiren faktörler arasında “cinsiyet” belki de 

ilk sırada gelmektedir. Cinsiyetin dezavantaj olması ile ilgili vurgu 

kadınlara yönelik olmaktadır. Zira erkek olmanın dezavantaj getireceği 

durumlardan söz etmek güçtür ya da azdır. Kadınların ekonomik, kültürel 

ve sosyal alanlardaki üretim faaliyetlerine katılımının önündeki en büyük 

engel biyolojik cinsiyetlerinden kaynaklanan doğal engeller değil, cinsiyet 

algısından kaynaklanan beşerî ve toplumsal etkenlerdir. Bu sebeple de 

konunun sosyoloji bilimi açısından ayrıca bir önemi bulunmaktadır. 

Toplumsal faktörler toplumdan topluma değişiklik gösterse de söz konusu 

cinsiyet algısı olunca, aynı değişiklik görülememektedir. Toplumsal 

cinsiyet deyince ilk akla gelen kadınların dezavantajlı konumda olduğudur. 

“Çalışma” hem dini hem toplumsal anlamda hep tavsiye ve teşvik 

edilen bir eylem olmuştur. Kapitalist değerlerin kıyasıya yarıştığı 

günümüzün rekabetçi dünyasında ise sosyal hayatın vazgeçilmez ve 

zorunlu bir parçasıdır. Bu bakımdan çalışmada Türkiye’de kadın istihdamı 

ortaya konmak istenmiştir. Ülkeler bazında istihdama katılım oranına 

bakıldığında ilk üç sıralama, %78,7 ile İzlanda, %70 ile İsveç ve %67,2 ile 

Estonya gelmektedir. Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranları 

%33,6’dır (Gündüz, 2019). Kadın erkek eşitliğini benimseyen, ekonomisi 

güçlü ve demokratik ülkelerde kadınların istihdama katılım oranının fazla 

olduğu görülmektedir. Kadın istihdamının oranı ve yapısı ülkeden ülkeye 

farklılık gösterse de, işgücüne katılım, ücrette eşitsizlik, çalışma koşulları, 

iş ve özel hayatın dengelenmesi, bakım sorumlulukları, mesleki eğitim ve 

işte yükselme konuları, kadınların ayrımcılıkla karşılaştıkları başlıca 

alanlar arasında bulunmaktadır (Alp, 2014:6). Kadınların her toplumda 
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olduğu gibi ülkemizde de hâkim toplumsal değerler dolayısıyla karşılaştığı 

sorunlar ise çeşitlidir. Dünya kadınlarının yaşadığı genel sorunlar dışında 

toplumsal ve kültürel anlamda da önlerine çıkan ekstra zorluklarla 

mücadele etmektedirler. Bunlar evlenme yaşı, eş seçme, eğitim, kadına 

yönelik şiddet, kadın sağlığı ve üreme sağlığı konularında sağlık 

hizmetlerinden tam olarak yararlanamama, iş bulma, terfi alma, çocuk 

bakımı, ev işleri, aile içi statüler (kız çocuğu statüsü, eş statüsü ve gelin 

statüsü) gibi pek çok konuda dezavantajlı durumdadırlar.   

Dünyada 8 milyara yakın insan yaşamaktadır (URL 1). Dünyada çalışan 

nüfusla ilgili hem uluslararası bağımsız şirketler tarafından hem de 

devletler tarafından birçok anketin yapıldığı ve istatistiğin tutulduğu 

bilinmektedir. TÜİK 2018 verilerine göre, Türkiye’de nüfusun %49,83’ini 

kadınlar oluşturmaktadır. Çalışan ve iş arayan kadın sayısı ise kadın 

nüfusunun %31’ini oluşturmaktadır. 

Sanayi Devrimi sürecinde yeni teknoloji ve üretim ilişkileriyle birlikte 

kadınların işgücüne artan katılımı, 20. yüzyılın ikinci yarısında savaşların 

etkisiyle erkek işgücünün işgücü piyasasındaki yerinin zayıflamasıyla 

birlikte daha da belirgin hale gelmiştir (Tokol ve Alper, 2012: 283). 

Kadınların dezavantajlı durumu ile ilgili olarak en çok konuşulan ve 

iyileştirilmeye çalışılan konu istihdam konusudur. Bunda çekirdek aile 

tipinin yaygınlaşması, sanayi devrimi ve devamında dijital teknoloji çağına 

geçiş,  kentleşme, çekirdek aile tipinin yaygınlaşması gibi faktörlerin etkili 

olduğu bilinmektedir. Kadın istihdamının arttırılmasına yönelik ulusal 

anlamda çeşitli politikalar geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Yine aynı 

şekilde kentleşmenin etkisi ve kadınların eğitim seviyesinin artmasıyla 

birlikte kadına yönelik toplumsal bakış açısında da olumlu yönde değişim 

vardır. Ancak mevcut çerçevede kadın istihdamı ile ilgili olarak sosyal 

politikaların desteği ve toplumsal bakış açısının olumlu yönde değişmesine 

rağmen, kadınların çalışma hayatına katılımı konusunda istenilen düzeye 

gelinememiştir. Bunun yanı sıra çalışma hayatında da kadınların 

karşılaştığı çok sayıda engel bulunmaktadır. Kadının iş hayatında yaşadığı 

bu dezavantajlı duruma etki eden faktörlerden bazıları yine kadın kaynaklı 

olabilmektedir. Güler’in (2019) yaptığı bir araştırmaya göre kraliçe arı 

sendromu, kadınların iş hayatında hemcinslerine koyduğu engellerden 

biridir.  

Ortaya konan bu verilere ve mevcut durum analizine bakarak, kadının 

statüsünün kendiliğinden iyileşmesini beklemek mümkün değildir. 

Toplumsal değişim, ekonomik kalkınma ve hukuki düzenlemelerle birlikte 

iyileşme mümkündür. 
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2- Engelliler 

Engelli kavramının literatürde çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu 

tanımlardan bazıları olayın tıbbi ya da biyolojik boyutuna vurgu yaparken 

bazıları da olayın sosyolojik ya da psikolojik faktörler başta olmak üzere 

sosyal yönüne vurgu yapmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından engellilik, sağlık durumu (hastalıklar, bozukluklar ve 

yaralanmalar) ile bağlamsal faktörler (sosyal tutum, mimari özellikler, 

yasal düzenlemeler gibi çevresel faktörler ve cinsiyet, yaş, eğitim gibi 

bireysel faktörler) çerçevesinde tanımlanmaktadır (URL 2). 5378 Sayılı 

Engelliler Hakkında Kanun’da ise engelli, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve 

duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer 

bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum 

ve çevre koşullarından etkilenen birey olarak tanımlanmaktadır. İlgili 

kanunda “engelli” ifadesi kullanıldığı için, çalışmanın bu bölümünde 

engelli ifadesini kullanmak tercih edilmiştir.  

Türkiye’de engellilerin toplam nüfusa oranı yaklaşık olarak %12 

civarındadır. Devlet tarafından engelli bireylerin eğitimi ve çalışma 

hayatına katılımı konusunda birçok adım atılmakta ise de, engelli 

bireylerin topluma uyumunun sağlanmasında zorluklar yaşanabilmektedir. 

İnsanların yaşadığı ekonomik sıkıntılar hem psikolojik problemleri 

doğurmakta hem de topluma uyumunu güçleştirmektedir. Engelli olma iş 

bulmayı zorlaştırdığı, iş bulamama da ekonomik zorlukları beraberinde 

getirdiği için, bu kategorideki bireyler genel olarak yoksul kesim 

mensuplarıdır. Engellilerin gelir düzeyini iyileştirecek adımların başında 

engelli bireylerin çalışma hayatına katılımının sağlanması gelmektedir. 

Çalışma hayatında engelli bireylerin istihdamının artması ve sürekli bir 

gelir elde etmeleri yoksulluk durumunun ortadan kalkmasında önemli bir 

etki olacaktır. Engellilerin kendi kendilerine yeterli olabilmesi için meslek 

edindirilmeleri ve işe yerleştirilmeleri önemli bir konudur. Bu gruplara 

yönelik sosyal politika uygulamalarının temel hedefi engelli bireylerin 

işgücü piyasalarına katılımını sağlamak olmalıdır (Dilovası’nda 

Dezavantajlı Grupların İstihdam Potansiyelinin Artırılması: Araştırma 

Sonuç Raporu s.22). Yılmaz’a (2016: 11) göre de dezavantajlı gruplar 

içerisinde yer alan engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en 

önemli engel istihdam sorunudur. Engellilerin çeşitli politikalarla istihdam 

edilebilirliklerinin artırılması onların hem toplumla bütünleşmesine hem 

de işgücüne katkı sağlamalarına neden olacaktır. Sosyo ekonomik anlamda 

engelli bireylerin topluma uyumunda bir işe sahip olması büyük önem 

taşımaktadır. Engeli olan bireyin dezavantajlı konumunu yaratan 

sosyolojik faktör, toplumun kendisi olup, bu durumu düzeltmeye çalışan 

da yine toplumun kendisidir. Dolayısıyla ‘engeli olan birey’i dezavantajlı 

konuma sokan en önemli sosyal faktörlerden biri toplumun sosyal, 

kültürel, ekonomik ve siyasal özellikleridir. Makro bağlamda bu yapıları 
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etkileyen ise o toplumda hakim olan bakış açısının kültürel arka planıdır. 

Engel bireyin bedenine ait olabilir ama asıl engel engelli olan çevre ile inşa 

edilmektedir (Burcu, 2017: 112). 

Atasözü ve deyimlere bakarak bir toplumun kültürel değerlerini ve ilgili 

konuya karşı bakış açısını görebiliriz. Bu bakımdan çalışmada çeşitli 

atasözü ve deyimler incelenmiştir. Türkçedeki atasözü ve deyimlere 

bakıldığında engelli bireylere yönelik negatif bir algının olduğu 

görülmüştür. Örneğin “bu işte bir sakatlık var”, “sağır duymaz uydurur”, 

“körle yatan şaşı kalkar”, “bitli baklanın şaşı alıcısı olur”, “kel ölür sırma 

saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur”, “kör atın kör müşterisi”, “eli ayağı 

düzgün birini bulmak” “kör topal gitmek” gibi atasözleri ve deyimler 

bunlara örnek olarak verilebilir. Yapılan çalışmalarda bazı kesimlerce, 

engelli çocuğa sahip ailelerin işlemiş oldukları günahtan ötürü Allah 

tarafından cezalandırıldığı şeklinde bir algının olduğu da görülmüştür. Bu 

algının bir uzantısı olarak bu kişilerin engelli çocuğu olan aileler ile bir 

araya gelme konusunda isteksiz oldukları, bazı kesimlerce de bu duruma 

kaderci bir anlayışla yaklaşılıp engelli çocuğu olan ailelere acıdıkları 

görülmüştür (Çaha, 2016: 132). 

UNİCEF tarafından ülkemizde yapılan bir çalışmada; psiko dinamik 

yaklaşıma göre engeli bulunmayan birey, engelli birisiyle karşılaştığında, 

fiziksel bütünlüğünün önem ve değerini algılayarak engelli olabilme 

tehlikesi yaşamaktadır. Bu durumun oluşturduğu kaygı ile engelli bireyden 

uzaklaştığı ve engelli bireylere karşı bakış açılarının olumsuz duruma 

dönüştüğü görülmüştür. Yapılan çalışmada katılımcılara engeli olan bir 

çocukla karşılaştıklarında neler hissettikleri sorulmuş alınan cevaplar bu 

durumu doğrular nitelikte olmuştur. Engeli olan bireyi diğer bireylerle aynı 

gören ve bu nedenle normal davrananların oranı Türkiye’de yüzde 17 iken, 

bu oran İngiltere’de yüzde 85 olarak belirlenmiştir 

(http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/KAP_TR.pdf). 

Dezavantajlı gruplardan biri olan engelli bireylerin karşılaştığı önemli 

sorunlardan biri de eğitimdir. Ancak son dönemlerde ortaya konan sosyal 

politikalar sayesinde engelli bireylerde okuma yazma ve okullaşma 

oranlarının arttığı görülmüştür. 2001-2002 öğretim yılından 2017-2018 

öğretim yılına kadar özel eğitim kurumlarında örgün eğitim alan engelli 

öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların sayılarında, öğretim yılı 

ilerledikçe öğrenim gören öğrenci sayılarında, okul sayılarında ve öğrenim 

veren öğretmen sayılarında sürekli bir artış olduğu görülmüştür. 2001-

2002 yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 53.306 iken 2017-2018 öğretim 

yılında bu sayı yaklaşık 7 kat artarak 353.610 rakamına ulaşmıştır. 2001-

2002 öğretim yılında öğrenim veren öğretmen sayısı 2.834 iken bu sayı 

yaklaşık 4,5 kat artarak 2017-2018 öğretim yılında 12.846’dır. Okul 

sayısına bakıldığında ise 2001-2002 yılında 342 olan okul sayısı yaklaşık 
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4 kat artarak 2017-2018 öğretim yılında 1.395 olmuştur. Özel eğitim 

kurumlarında örgün eğitim alan öğrenciler içerisinde özel eğitim 

okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma eğitiminde olanlar 

karşılaştırıldıklarında toplamda öğrenim gören öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğu kaynaştırma eğitiminde öğrenim görmektedirler. 2017-2018 

öğretim yılı dikkate alındığında toplam öğrenim gören öğrencilerin % 

72,9’u kaynaştırma eğitiminde, %13’ü özel eğitim sınıflarında ve %14,1’i 

ise özel eğitim okullarında bulunmaktadırlar (URL 3).  

Dezavantajlı gruplardan biri olan engelli bireylerin karşılaştığı önemli 

sorunlardan biri diğer de istihdam sorunudur. Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından Avrupa Birliği üye ülkeleri ile eş zamanlı olarak idari kayıtlara 

dayalı geniş kapsamlı bir örneklem araştırması şeklinde 2011 yılında 

gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırması’na göre en az bir engeli olan 

nüfusun işgücüne katılma oranı erkeklerde %35,4, kadınlarda %12,5, 

toplamda ise %22,1’dir. 2002 yılsonu itibariyle 5.777 memur olarak 

istihdam edilen engelli birey sayısı 2018 yılsonu itibariyle 53.017’ye 

ulaşmıştır. Engelli memur sayısı 2002 yılına göre yaklaşık 9,2 kat artmıştır 

(http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler). 4857 sayılı iş kanununda ve 657 

sayılı devlet memurları kanununda yapılan düzenlemelerin bu artışa etkisi 

büyüktür. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu Maddesine göre; “İşverenler, 

elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç 

engelli; kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli bireyi meslek, beden ve 

ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler”. 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre; “Kurum ve 

kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 

oranında engelli çalıştırmak zorundadır.”  

Burcu’nun (2017) yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de ‘engeli olan 

birey’ler cinsiyet odaklı değerlendirildiğinde aralarında ciddi bir oransal 

fark bulunmamaktadır. Erkek engelli bireylerin oranı kadın engelli 

bireylere göre biraz daha yüksektir. Türkiye için dikkat çekici bir durum 

engelli nüfusun yaşının genç olmasıdır. Yaş aralığı 25-50 arasındadır. 

Bekâr engelli bireylerin oranı evli engelli bireylere göre daha yüksekken 

bu oran cinsiyet devreye girdiğinde bekâr engelli kadınların oranı bekar 

engelli erkeklere göre daha yüksek gözükmektedir. Türkiye’de engelli 

bireylerin eğitim düzeyleri düşüktür, yoğunluk ilkokul mezunlarında 

toplanırken hiç okuma yazma bilmeyen engelli bireyler de mevcuttur. 

Türkiye’de engelli bireylerin anne ve babalarının da eğitim düzeyleri 

düşüktür. Anneleri çoğunlukla ev hanımıdırlar. Kalabalık ailelerden 

gelmektedirler. Evli engelli bireylerin eşlerinin de eğitim düzeyleri 

düşüktür. Cinsiyete göre eğitim düzeyi karşılaştırıldığında engelli 

erkeklere göre engelli kadınların daha dezavantajlı olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de engelli bireylerin doğum yerlerine göre dağılımına 

baktığımızda, büyük şehirlerin dışındaki bölgelerde olduğu ve genellikle 
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doğdukları bölgelerde yaşamlarını sürdürdükleri görülmüştür. Burada 

verilen değişkenler dikkate alınarak sosyolojik bir değerlendirme yapmak 

gerekirse engelli bireylerin yaşadığı dezavantaj sadece engelleri ile ilgili 

değil, pek çok değişken açısından da dezavantajlı konumda olduklarını 

söyleyebiliriz. Türkiye’de engelli bireylerin bu durumda olma nedenleri 

arasında ‘hastalık’, ‘kaza’, ‘hatalı tıbbi müdahaleler’ ve ‘kalıtsal nedenler’ 

gelmektedir. 

3- Yaşlılar 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma göre 65 yaş ve üstü 

bireylere yaşlı denir. Nüfusunun %8’i 65 yaş ve üzeri bireylerden oluşan 

ülkelere ise yaşlı ülke denilmektedir. İnsan ömrünün 55 yaş ve altı olan 

ülkeler için DSÖ’nün yapmış olduğu bu tanımlara göre bir 

değerlendirmede bulunmak ebetteki mümkün değildir. Dolayısıyla yaşlılık 

konusu sadece yaşlanmayla ilgili değildir. Konunun tıbbi, biyolojik, 

sosyal, psikolojik ve hukuki yanları da vardır. Çalışmada DSÖ’nün yaşlı 

tanımı taban alınmış ve TÜİK verileri doğrultusunda sosyolojik açıdan 

yorumlanmıştır. 

TÜİK’in 2019 yılı verilerine göre, Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam 

süresi ortalama 78,3 yıldır. Bu süre, erkeklerde 75,6, kadınlarda 81 yıl 

olarak belirlenmiştir. TÜİK’in bu verilerine dayanarak Türkiye için 

yaşlılar konusunda DSÖ’nün tanımlarını dikkate almanın uygun olduğu 

düşünülmektedir. Buna göre Türkiye de 2014 yılından itibaren yaşlı bir 

ülkedir. Pek çok ülkede, özellikle de gelişmiş ekonomilere sahip Avrupa 

ülkelerinde ileri yaştaki insanların sayısı ve nüfusa oranı giderek 

artmaktadır. Demografik yapıdaki değişim ve sosyal güvenlik sistemleri 

üzerindeki artan yük, devletleri emeklilik yaşının yükseltilmesi ve çalışma 

hayatına daha uzun süre katılımın yollarının aranması gibi politikalar 

üretmeye yöneltmiştir. Türkiye’de de emeklilik yaşının kademeli olarak 

arttırılması, bireysel emeklilik sisteminin devlet tarafından cazip hale 

getirilip teşvik edilmesi nüfusun yaşlanması ile ilgili olarak alınan 

tedbirlere örnek olarak verilebilir.  

TÜİK (2018) nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 

yılında %10,2, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında 

%22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü. Yaşlı nüfus yaş grubuna 

göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun %60,9'u 65-74 yaş 

grubunda, %31,4'ü 75-84 yaş grubunda ve %7,7'si 85 ve daha yukarı yaş 

grubunda iken, 2018 yılında %62,2'si 65-74 yaş grubunda, %28,6'sı 75-84 

yaş grubunda ve %9,2'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı 

görüldü. Gittikçe yaşlanan ülke nüfusunun karşılaştığı yeni sorunlar 

arasında yaşa /yaşlanmaya bağlı sorunlar da dikkat çekmektedir.  

Yaş ilerledikçe fiziksel, psikolojik ve sosyal değişiklikler nedeniyle 

yaşlıların hem fiziksel hem de sosyal hareketliliği kısıtlanmaktadır. 
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Yaşlanmayla birlikte bireylerin sağlıkla problemleri görülmekte ile sağlık 

sorunları başlamaktadır. Bunun yanı sıra yalnızlık olmak üzere çeşitli 

psikolojik duygu durumları görülmektedir. Emeklilik ile birlikte gelirinin 

düşmesi, sağlık alanındaki harcamalarının artması, çocukların 

büyümesiyle birlikte masrafların çeşitlenerek artması ile ekonomik 

durumunda düşüş yaşanmaktadır. Sosyal çevrenin daralması, ailenin 

küçülmesi, iletişim alanının sınırlı hale gelmesi gibi sosyal sorunları 

başlamaktadır. Bu ve buna benzer sorunlar yaşlılığı sadece biyolojik yaş 

alam dışında başka alanlarda da dezavantajlı duruma düşürmektedir. Bu ve 

buna benzer sebepler dolayısıyla yaşlılar dezavantajlı gruplardan biri 

sayılmaktadır.  

Yaşlılık ülkemizde 2000’li yıllara kadar genellikle sağlık alanında 

araştırıldığı için literatür genellikle geriatri ile ilgilidir. Konu ile ilgili 

olarak literatürde, yaşlılıkta görülen hastalıklar, Alzheimer, Demans, 

sağlıklı yaşlanma, mental ve biyolojik rahatsızlıklar ve bakım konularında 

çalışmalara rastlanmıştır. Yaşlılıkta hangi hastalıkların görüldüğü ve bu 

hastalıkların bireyin yaşamını ve beslenme alışkanlıklarını ne ölçüde 

etkilediği konularına değinildiği tespit edilmiştir (Çakıroğlu ve Haklı, 

2009; Çekal, 2008; Kaçar, Ergin ve Yıldız, 2009; Tufan, 2014; Yardımcı 

vd., 2011). Söz konusu yaşlılık olunca Türkiye’de yapılan çalışmaların 

genellikle sağlık alanında olması gelişmiş ülkelerde yaşayan yaşlılara göre 

sağlık sorunlarının daha çok olması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 65 yaş ve üzerindeki bireylerin 

yüzde 56’sı kronik sağlık sorunu yaşarken bu oran İsveç’te 18.8’dir 

(Şentürk ve Ceylan, 2015: 41-42). Bilir’in (2004: 3) yaptığı araştırmaya 

göre Türkiye’de 60 yaş ve üzeri yaş grubunda erkelerde ve kadınlarda en 

sık ölüm nedeni sayılan 10 hastalıktan 9 tanesinin kronik olduğu ortaya 

konmuştur.  

Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde günün 

önemine atfen haber bülteni yayımlamaya başlamıştır. “Yaşlılara Saygı 

Haftası” çerçevesinde yaşlı nüfusa özel olarak çıkarılan bu haber 

bülteninde, yaşlı nüfusun demografik yapısı ile eğitim, medeni durum, 

sağlık, yoksulluk, işgücü durumu ve yaşam memnuniyeti gibi sosyo-

ekonomik özelliklerine yer verilmiştir. TÜİK tarafından konu ile ilgili 

olarak en son 2018 yılı Mart ayında yayınlanan istatistiklere göre aşağıdaki 

verilere ulaşılmıştır (URL 4).  

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı 

nüfusun %41,2'si ilkokul mezunu, %4,6'sı ortaokul veya dengi 

okul/ilköğretim mezunu, %4,9'u lise veya dengi okul mezunu, %4,7'si 

yükseköğretim mezunu iken 2017 yılında ilkokul mezunu olanların oranı 

%44,5'e, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı 

%6'ya, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı %6,3'e, yükseköğretim 
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mezunu olanların oranı ise %6,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun eğitim durumu 

cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar 

olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus 

oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü. Burada 

açıklanan veriler, kadınların pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da 

dezavantajlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yıllara göre bir 

değerlendirme yapıldığında yıl ilerledikçe, yaşlılarda eğitim seviyesinin 

arttığı görülmüştür. Bu durum ülke genelinde okullaşma oranının artması 

ile yakından ilgilidir. 

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler 

arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2018 

yılında %1,2'sinin hiç evlenmemiş, %83,5'inin resmi nikâhla evli, 

%3,1'inin boşanmış, %12,2'sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın 

nüfusun %2,5'inin hiç evlenmemiş, %44,8'inin resmi nikâhla evli, 

%3,5'inin boşanmış, %49,2'sinin ise eşi ölmüş olduğu görüldü. Bu durum 

yukarıda bahsedilen kadınların yaşam ortalamasının daha yüksek olduğu 

tespiti ile de örtüşmektedir.  

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hane 

halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre hesaplanan 

yoksulluk oranı, 2013 yılında Türkiye geneli için %22,4 iken 2017 yılında 

%20,1 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2013 yılında %17,9 iken 2017 yılında 

%15,5 oldu.  

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul yaşlı 

erkek nüfus oranı 2013 yılında %17,4 iken 2017 yılında %13,5 oldu. 

Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2013 yılında %18,2 iken 2017 yılında 

%17 oldu. Yoksulluğun cinsiyete göre ayrıldığı çalışmada kadınların 

dezavantajlı olmasında, çalışma hayatında erkelerin daha fazla yer alması 

ve SGK kapsamında olan erkek nüfusun kadınlara göre daha fazla olması 

etkilidir.  

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında 15-64 yaş 

grubunda işgücüne katılma oranı %52,8 iken yaşlı nüfusun işgücüne 

katılma oranı %12,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran %20,6 

iken yaşlı kadın nüfusta %5,6 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise 

%2,2 olduğu görüldü. Yaşlı nüfus içinde emekli sayısının fazla olması 

işgücüne katılma oranında sayının düşmesine neden olmaktadır. 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu 

beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2017 yılında %66,1 iken bu oran 2018 

yılında %61,2'ye düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre 

incelendiğinde, 2018 yılında yaşlı erkeklerin %60,1'i, yaşlı kadınların ise 

%62,1'i mutlu olduğunu beyan etti. Yaşlı bireylerin 2018 yılında en önemli 

mutluluk kaynağı %71 ile aileleri olurken, ikinci sırada gelen mutluluk 

kaynağı ise %14,4 ile çocukları olmuştur. Eskiye oranla yapısal anlamda 
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değişikliklerin görülmesine rağmen, aile yapısının halen çok güçlü olduğu 

toplumumuzda, ailenin ve çocuğun mutluluk kaynağı olarak görülmesi 

umut vericidir. Çünkü toplumun çekirdeği olan ailenin güçlü olması 

toplumsal dayanışmanın ve psikolojik   

Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 

internet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2014 yılı 

Nisan ayında %5 iken bu oran 2018 yılının aynı ayında %17'ye yükseldi. 

İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin 

kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı 

erkeklerin oranı 2018 yılında %23 iken yaşlı kadınların oranı %11,9 oldu. 

Teknolojinin ve internet kullanımının hızla yayılması ve hayatın ayrılmaz 

bir parçası haline gelmesiyle birlikte internet kullanım yaşında da ilerleme 

olduğu görülmüştür.  

4- Romanlar 

Romanlar dünyanın hemen her bölgesinde ve ülkemizde göçer veya 

yerleşik halde yaşamaktadırlar. Dünyanın çeşitli coğrafyalarına 

Hindistan’dan göç ederek gelen Romanların, Anadolu coğrafyasına 10. 

yüzyıl civarında göç ettikleri bilinmektedir (Arayıcı, 2008: 26; Ünaldı, 

2012: 616). Romanlar ülkemizde yaşadıkları bölgelerde farklı isimlerle 

anılmaktadırlar. Bu isimler arasında, çingene, roman, esmer vatandaş, 

elekçi, sepetçi, mutrip, cano, poşa, arabacı gibi isimler yer almaktadır. Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmış olan 

“Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal İçerme Ulusal Strateji Belgesi”nde 

Roman ifadesi kullanıldığı için biz de bu çalışmada Roman ifadesini 

kullanmayı tercih ettik.  

Kültürel anlamda Romanların genellikle göçebe hayat sürmeyi ve buna 

bağlı olarak geçici ve mevsimlik işlerde ve SGK kapsamında olmayan 

işlerde çalışmayı tercih ettikleri bilinmektedir. Nüfusun artması ve kent 

merkezlerinde yoğunlaşması, sanayileşme ile birlikte geleneksel 

mesleklere olan talebin azalması, kamu hizmetlerinden yararlanabilmek 

için Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) ve Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi’nde (ADNKS) kaydının bulunması gibi nedenlerden dolayı 

Romanların yerleşik hayata geçmeleri ve yeni iş kollarında istihdam 

olmaları kaçınılmaz hal almıştır. Romanların zorunlu veya isteğe bağlı 

olarak geçtikleri yeni hayat biçimlerinde topluma uyumlarını kolaylaştırma 

amacıyla, devlet tarafından çeşitli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. 

“Roman Çalıştayı” ve “Roman Buluşması” adı altında Roman vatandaşlara 

yönelik ve halk arasında “Roman Açılımı” olarak bilinen (Yanıkdağ, 2012: 

256) çalışma bunun ilk örneği olmuştur. 1 Ekim 2013’te açıklanan 

Demokratikleşme Paketi kapsamında “Roman Dil ve Kültür Enstitüsü” 

kurulması konusunun gündeme gelmesi, nihaî olarak Türkiye’deki Roman 

vatandaşların devlet tarafından tanınması ve onlarla ilgili problemlerin 
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çözülme gayretinin bir göstergesidir. Bu çalışmaların sonucunda Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) koordinatörlüğünde “Roman 

Vatandaşlara Yönelik Sosyal İçerme Ulusal Strateji Belgesi (2016-2021) 

ile Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı 

(2016-2018)” yayınlanmıştır. 

Geçmişten günümüze dünyanın her yerinde birtakım önyargılar ile 

yaklaşılan Romanlar, sosyal dışlanma başta olmak üzere, yoksulluk, 

işsizlik, barınma, temel hak ve hizmetlere erişememe ve bunlardan 

yararlanamama gibi çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Günümüzde 

Romanların yaşadıkları pek çok sorundan ön plana çıkanlar arasında 

anadilde eğitim, okur-yazarlıkta düşük seviye, işsizlik, konut ve 

konaklama, uyum sağlama güçlüğü, sosyal dışlanma, yerleşim yerlerinden 

zorla atılma/sürgün ve ırkçı saldırıları saymak mümkündür (Kurtuluş, 

2012: 19). Türkiye’de ise genel itibariyle hoşgörüsüzlük sorunu ile 

yüzleşmek zorunda kalan Roman vatandaşlar temel olarak; barıma, eğitim, 

istihdam, işyerlerinde ayrımcılığa uğrama, sağlık ve bazı temel hak ve 

hizmetlere erişim konularında sorunlar yaşamaktadırlar. Burada yer alan 

sorunlar birbirinden farklı gibi görünse de, birbirlerini tetikleyen nitelikte 

sorunlardır. (Çetin, 2017: 95; Alp, 2014: 13).  Yaşanılan bu sorunlar, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan eğitim ve öğrenim hakkı, 

çalışma ve sözleşme hürriyeti, sağlık hizmetlerine, konut olanaklarına ve 

sosyal güvenliğe erişim hakkı ve temel kamu hizmetlerine erişimde eşitlik 

ve hakkaniyet ilkeleri ile uyuşmamaktadır. 10 Aralık 2015 tarihinde 

açıklanan 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda bu durum göz önünde 

bulundurularak “Temel Haklar ve Hürriyetler” başlığı altında “Roman 

vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar 

değerlendirilerek yeni çalışmalar başlatılacak” ifadesine yer verilmiştir. 

Roman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 

hazırlanmış olan “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi” ve “I. 

Aşama Eylem Planı”nda; Roman vatandaşların sosyoekonomik 

durumlarının iyileştirilmesinde eğitim, sağlık, barınma, istihdam ve sosyal 

hizmetler ön plana çıkmıştır. Yüksek Planlama Kurulu tarafından 

onaylanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. 

Aşama Eylem Planı (2016-2018) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2018 

yılı I. Aşama Eylem Planının uygulama süresinin son yılı olduğu için 

İzleme ve Değerlendirme Kurulu Alt Çalışma Grubu tarafından, Aile ve 

Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Mart 2018 

tarihinden itibaren II. Aşama Eylem Planı hazırlık çalışmalarına 

başlanmıştır. II. Aşama Eylem Planı (2019-2021); eğitim, istihdam, 

barınma, sağlık ve sosyal hizmetler ile sosyal yardımın yanı sıra izleme ve 

değerlendirme alanlarını kapsamaktadır  

(https://ailevecalisma.gov.tr/media/30906/roman-vatandaslara-yonelik-ii-

asama-eylem-pl.pdf ). 
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II. Aşama Eylem Planı’nda (2019-2021) yer alan ilgili konulara göre 

belirlenen stratejik amaçlar şu şekilde sıralanmıştır: 

- Tüm Roman çocuklar için eğitimde eşit fırsatlara ve kaliteli eğitim 

hizmetlerine erişiminin ve Roman gençlerin en az zorunlu eğitimlerini 

başarıyla tamamlamalarının sağlanması. 

- Roman vatandaşların işgücü piyasasına girişlerinin 

kolaylaştırılması, nitelikli ve güvenceli işlerde istihdamlarının artırılması. 

- Dezavantajlı bölgelerde yeterli barınma olanaklarına erişimin ve 

sağlıklı, yaşanabilir bir fiziksel çevre, gerekli altyapı hizmetleri ve ulaşım 

olanakları gözetilerek yararlanıcıların taleplerine ve sosyal yaşamlarına 

uygun barınma olanaklarının sağlanması. 

- Roman vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin 

faydalanmalarının sağlanması. 

- Yoksullukla mücadele ve refahın artırılması amacıyla ihtiyaç duyan 

Roman vatandaşların sosyal hizmet ve yardımlardan etkin bir biçimde 

faydalanmalarının sağlanması. 

5- Uzun Süreli İşsizler 

Uzun süreli işsizliğin tanımı ile ilgili farklı görüşler olmakla birlikte, 

uluslararası literatürde en çok kabul gören tanım Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO)’nün yapmış olduğu tanımdır. ILO’nun yayılamış olduğu 

birçok araştırma ve raporda uzun süreli işsizlik bir yıl ve daha uzun süreli 

işsiz olanlar şeklinde tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği istatistik ofisi 

EUROSTAT’ın çalışmalarında, AB üyesi ülkelerin istatistik ofisleri ve 

Türkiye bakımından Türkiye İstatistik Kurumunun çalışmalarında ve 

Ekonomik Kalkınma ve Ticaret İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 

çalışmalarında ILO’nun uzun süreli işsizlik tanımı temel olarak alınmakta 

ve istatistikler buna göre hesaplanmaktadır.  

İşsizlik süresi uzadıkça işsiz bireyler ya vasıflarını kaybetmekte ya da 

sahip oldukları vasıfları körelmektedir. Uzun süre boyunca işgücü 

piyasasından uzak kalan bireylerin işe tekrar uyum sağlamaları uzun 

sürebilmektedir. Bu da işverenlerin gözünde uzun süre işsiz kalan bir 

bireyin tercih edilebilirliğini düşürmektedir. Hızla gelişen ve değişen 

teknolojiyle birlikte sahip olduğumuz mesleki bilgi ve beceri sürekli 

yenilenmezse ve birey kendini geliştirmezse, bir müddet sonra bu bilgi ve 

beceri potansiyeli geçerliliğini yitirmektedir. Bu duruma işsizlik süresinin 

uzaması da eklenince, işsiz bireylerin benzer vasıflar gerektiren yeni bir iş 

bulma şansı azalmakta ya da kaybolmaktadır. Böylece kişilerin istihdam 

edilebilirliği azalmakta ve işsizlik daha da uzun süreli veya kalıcı bir hal 

almaktadır. Bu kısır döngü zamanla işgücünün yapısal sorunlarından biri 

haline gelmektedir. 
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TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 2019 yılının Şubat 

ayında Türkiye’deki toplam işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi olmuştur. Böylece 

işsizlik oranı 4,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 4,4 puan artış göstererek 

sırasıyla yüzde 14,7 ve yüzde 16,9 olarak gerçekleşmiştir. Genç nüfusta 

işsizlik oranı ise 7,1 puan artarak yüzde 26,1’e yükselmiştir. 

15 yaş ve üstü bireylerde istihdam edilen kişi sayısı 2019 yılının Şubat 

ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 

355 bin kişi olmuştur. 15 yaş ve üzeri bireylerde işgücüne dâhil olmayan 

kadınların sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre 37 bin artarak 20,4 

milyona yükselmiş, işgücüne dâhil olmayan erkeklerin sayısı da 8,6 milyon 

olarak gerçekleşmiştir. Toplamda iş gücüne dâhil olmayanlar ise bir önceki 

yılın aynı dönemine göre 122 bin kişi artarak 29 milyon kişiye olmuştur. 

Tarım istihdamı 4,7 milyon, tarım dışı istihdam ise 22,7 milyon kişi olarak 

gerçekleşmiştir. Kadınlarda işgücüne katılma oranı bir yıl önceki yılın aynı 

dönemine göre 0,7 puanlık bir artışla yüzde 34’e ulaşırken erkeklerde ise 

71,4 olmuştur. 2019 Şubat’ta toplamda işgücüne katılım oranı yüzde 

52,5’dir. Türkiye mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki 

döneme göre 113 bin kişi artarak 4 milyon 417 bin kişiye ulaştı. İşsizlik 

oranı toplamda yüzde 13,7; kadınlarda yüzde 16,9; erkeklerde ise yüzde 

13,7 olarak gerçekleşti. 

Uzun süreli işsizlik dünyada da Türkiye’de de giderek büyüyen ciddi 

bir sorun haline gelmiştir. Ulusal bazda uygulanan genel ekonomi 

politikaları içerisinde, istihdam ve işsizlik sorununun çözümlenmesinde 

daha rasyonel ve pragmatik politikalar üretilmeli ve uygulanmalıdır. 

Ekonomik büyüme rakamlarındaki iyileşmelere bakıldığında bunun 

işsizlik oranlarına olumlu olarak yansımasının aynı paralellikte olmadığı 

görülmüştür. 

Bekiroğlu’nun (2010) yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de işgücü 

piyasasının temel başarısızlığı hızlı nüfus artışıdır. Bununla birlikte 

istihdam oranının, işgücüne katılım oranının ve mevcut işgücü eğitim 

seviyesinin düşük olması, istihdamda tarım sektörünün ağırlıklı yapısını 

koruması, eksik istihdam, gizli işsizlik, çocuk işçiliği ve kayıt dışı istihdam 

diğer önemli sorunlar olarak gösterilmiştir. Ayrıca, kadın-erkek işgücü ve 

istihdamı arasındaki aşırı oransızlık ile bölgeler arası gelişmişlik 

farklılıkları da Türkiye’deki işgücü piyasasının temel olumsuzlukları 

olarak görülmüştür. Türkiye’deki işgücü piyasasının olumsuz yönleri 

bunlar iken ekonomide yaşanan dönüşüm süreci işsizlik sorununun 

büyümesini etkilemiştir. Geçmişte “tarım ülkesi” özelliği olan ve 

işgücünün çoğunu bu sektörde istihdam eden Türkiye, sanayileşmesini 

tamamlamadan hizmetler sektörüne ağırlık vermiş ve istihdamın ağırlığını 

bu sektöre kaydırması, işgücü piyasasındaki uyumu olumsuz yönde 
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etkilemiştir.  Türkiye’de işsizlik sorunun çözümlenmesinde, “mikro ve 

makro ekonomi politikalarının” kullanıldığı gözlemlenmiş, ancak bu 

politikaların çözüme ulaşmada yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.  

Uzun süreli işsizlikle mücadele için uygulanan mikro ve makro 

ekonomi politikaları, otoritelerce yeniden gözden geçirilmeli ve toplumsal 

yapının demografik ve ekonomik niteliklerine göre güçlendirilerek 

uygulanmalıdır. 

6- Eski Hükümlüler 

Eski hükümlü kavramı ile yargı kararı ile kesinleşen hürriyeti bağlayıcı 

cezasını tamamlayarak cezaevinden çıkan kişiler kastedilmektedir. İŞKUR 

tarafından hazırlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nde eski 

hükümlü, bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine 

bakılmaksızın devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve 

cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu 

salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı 

bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve 

denetimli serbestlik kapsamında olanları kapsamaktadır (Aktif İşgücü 

Hizmetleri Yönetmeliği, İŞKUR, 12 Mart 2013).  

Eski hükümlülerin sosyal hayata yeniden kazandırılması, dünyadaki 

tüm ülkelerin ortak amaçlarından biridir. Bu bireylerin sosyal hayata 

yeniden kazandırılmasında, devlet ve diğer aktörlerce üretilen kamu 

politikalarının önemi büyüktür. Türkiye’de 2008 yılında İş Kanunu’nda 

yapılan bir değişiklik, eski hükümlülerin özel sektördeki istihdam 

zorunluluğunu kaldırarak onların sosyal hayata yeniden kazandırılması 

amacına ters düşen bir politikayı beraberinde getirmiştir (Göçoğlu, 2015: 

846). Eski hükümlülük kavramı bir yönüyle anlam kargaşasına yola 

açabilecek bir kavramdır. Bedük’ün de (2010: 49) üstünde durduğu üzere; 

hükümlülük bir hukuk terimidir. Kişi işlediği bir suçtan dolayı suçu ve 

cezası sabitlenerek hüküm giyer ve hükümlü olur. Bu durumda, cezası 

yıllar boyu sürmüş ve halen cezasını çekmekte olan bir kişi de eski 

hükümlü olarak nitelendirilebilecektir. Literatürde geçen ve bu çalışmada 

ele alınan eski hükümlü kavramı, kişiyi cezasını çekip bitirdikten ve tahliye 

olduktan sonraki durumuyla nitelemektedir. Aynı şekilde hükümlüleri; 

“işlediği bir suçtan dolayı hakkındaki mahkûmiyet karar kesinleşerek, 

özgürlüğünü kısıtlayıcı bir cezaya çarptırılan kişiler” olarak tanımlayan 

Altan (1980: 323), bu kişilerin cezalarını tamamlayarak tahliye olmaları ve 

hükümlülüklerinin bitmesi durumunda eski hükümlüler olarak 

adlandırılacağını belirtmektedir. Sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin büyük 

bölümü sosyal arkadaşlıklar, eğitim ve iş hayatından oluşmaktadır. 

Ekonomik özgürlük ve iş hayatı diğer ilişkilerin olumluluğu açısından 

önemlidir. İş hayatı aynı zamanda bireylerin sosyal çevrelerini ve 

arkadaşlarını da belirlemektedir. Türkiye’de son yıllarda işe alımlarda ilk 
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istenen belgelerden birisi de adli sicil kaydıdır. Bunun yanlış bir tutum 

olduğu söylenemez ancak, söz konusu durum eski hükümlüler açısından 

henüz başından bir dezavantaj oluşturmaktadır. Üstelik çalıştırılma 

zorunluluklarının kalkması, diğer insanlar arasından işe seçilmelerini 

neredeyse imkânsızlaştırmaktadır. Kadın eski hükümlüler üzerine 

araştırmada bulunan ve özellikle kadın eski hükümlülerin sosyal hayata 

uyum sağlamasının daha zor olduğu savunan Leverentz (2006) bu 

bireylerin özellikle romantik ilişkiler başta olmak üzere, arkadaşlık ve aile 

ilişkilerinde dikkatli davranarak suçtan uzaklaşma ve sosyal hayata uyum 

sağlama süreçlerini ilerletmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 

Göçoğlu’nun (2015) yaptığı araştırmaya göre; Eski hükümlülerin özel 

sektördeki istihdam zorunluluklarını kaldıran yasanın onaylanması sonucu 

özel sektörde çalıştırılan eski hükümlü sayısı bir anda düşmüştür. Eski 

hükümlülerin daralan istihdam fırsatları, onların sosyal hayata entegre 

olmalarını da zorlaştırmaktadır. Tahliye oldukları andan itibaren 

kendilerine ve varsa geçindirmekle yükümlü oldukları aile fertlerine 

bakmak adına bu bireylerin işe ve çalışmaya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyacı 

karşılayamayan bireyler, sosyal hayatlarında da mutsuz olmaktadır. Zira 

işi olmayan bireylerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları bile imkânsız hale 

gelmektedir. Uygulanan kamu politikasının sonuçları doğrultusunda 

ekonomik olarak güçsüz kalan eski hükümlülerin yeniden suç işleme 

eğilimleri artmaktadır. Bu durum, suç oranlarını artırmakta ve dolaylı 

olarak diğer vatandaşların güvenliğine de olumsuz etki etmektedir. Söz 

konusu olumsuzlukların en aza indirgenmesi için eski hükümlülerin 

topluma geri kazandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda; analiz edilen 

politikanın aksine politikalar izlenmelidir. Özel sektörde eski hükümlü 

çalıştırma zorunluluğu getirilmesinin yanında, zorunluluk içermeyen fakat 

teşvik edici politikalar izlenmelidir. Özel sektör işverenlerine uygulanacak 

teşvik politikalarıyla, eski hükümlülerin istihdam edilmesi 

kolaylaştırılmalıdır. 

Eski hükümlüleri sosyal hayata kazandırmaya odaklanan programlar 

araştırılarak Türkiye’ye uyumlu hale getirilmelidir. 

7- Sokakta Çalışan Yoksullukla Mücadele Eden Çocuk ve Gençler 

Çocuk ve genç nüfus bir ülkenin en değerli sosyal, siyasal ve ekonomik 

potansiyelidir. Bir ülkenin geleceğine yönelik her hangi bir alanda 

projeksiyon yapılırken nüfus ölçekleri önemli bir göstergedir. Bu 

bakımdan çocuk ve genç nüfusu içinde bulundukları toplumların umutları, 

coşkuları ve gelecekleridir. Toplumların geleceğe yönelik politika 

belirlemelerinde, geleceklerine yönelik plan, program vb. gibi tutum 

belirlemelerinde çocuk ve genç nüfusu bu bakımdan önemli bir yere 

sahiptir (Çeviker vd., 2018: 223). Gelişmiş Avrupa ülkelerine göre bu 

bakımdan oldukça şanslı bir ülke olmakla beraber, bu potansiyelimiz yıllık 
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nüfus sayımlarına ve nüfus projeksiyonlarına göre her yıl giderek 

küçülmektedir. Konumuzla ilgili olarak burada ele almak istediğimiz 

durum bu yaş grubunun içinde bulunduğu sosyal durum ve yaşadığı 

sorunlardır.   

 

TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre 2019 yılı işgücüne 

katılma oranına göre Türkiye'de 2019 yılının 4. Çeyreğinde, 5-17 yaş 

grubundaki çocuk sayısı 16 milyon 457 bin iken (nüfusun yüzde 20.3’ü) 

bu çocukların 720 bin tanesinin bir ekonomik faaliyette çalıştığı 

açıklanmıştır. Çocukların çalışma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 35,9 ile 

"hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak" yer almıştır. Yaş 

grupları itibarıyla 5-11 yaş grubundaki çocuk sayısı 9 milyon 12 bin, 12-

14 yaş grubundaki çocuk sayısı 3 milyon 796 bin, 15-17 yaş grubundaki 

çocuk sayısı ise 3 milyon 649 bin kişi olarak öngörüldü. Bir ekonomik 

faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 720 bin olurken, çalışan 

çocuklar arasında 5 yaşında çocuk gözlenmemiştir. 5-17 yaş grubunda 

çalışan çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içinde payını gösteren 

istihdam oranı ise yüzde 4,4 olarak belirlenmiştir. Çalışan çocukların 

yüzde 79,7'sini 15-17 yaş grubundakiler, yüzde 15,9'unu 12-14 yaş 

grubundakiler, yüzde 4,4'ünü de 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. 

Cinsiyete göre incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 70,6'sını erkek, 

yüzde 29,4'ünü ise kız çocuklarının oluşturduğu görülmüştür. Söz konusu 

çocukların yüzde 65,7'si bir eğitime devam ettiği belirlenmiştir. Eğitimine 

devam eden çocukların cinsiyete göre oranı erkeklerde yüzde 65,6, 

kızlarda yüzde 66,1,2dir. 

 

Çocukların çalışma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 35,9 ile "hane halkının 

ekonomik faaliyetine yardımcı olmak" alırken, bunu yüzde 34,4 ile "iş 

öğrenmek, meslek sahibi olmak", yüzde 23,2 ile "hane halkı gelirine 

katkıda bulunmak" izlemiştir. Çocukların yüzde 6,4'ünün ise "kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak" için çalıştığı görülmüştür. 

 

Çalışan çocukların iş kollarına göre dağılımına bakıldığında yüzde 

30,8'inin tarım, yüzde 23,7'sinin sanayi, yüzde 45,5'inin ise hizmet 

sektöründe çalıştığı görülmüştür. Yaş grubuna göre ise, 5-14 yaş grubunda 

çalışan çocukların yüzde 64,1’inin tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda 

çalışan çocukların ise yüzde 51 ile hizmet sektöründe ağırlıklı olarak 

çalıştığı görülmüştür. 

 

Verilerin işteki durumuna göre dağılımına bakıldığında çalışan 

çocukların yüzde 63,3'ü ücretli /yevmiyeli, yüzde 36,2'si ücretsiz aile 

işçisi, yüzde 0,5'i ise kendi hesabına çalıştığı görülmüştür. Bu çocukların 

yüzde 66'sı düzenli iş yerinde, yüzde 30,4'ü tarla-bahçede, yüzde 3'ü seyyar 
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sabit olmayan iş yeri veya pazar yerinde, yüzde 0,5'inin ise evde çalıştığı 

görülmüştür. 

 

Ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimleri göz önüne alındığında bu 

çocukların ekonomik ihtiyaçlarının mümkünse öncelikli olarak aile 

ortamında ve ebeveynleri tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu 

çocuklar için güvenli bir ortam sağlandıktan sonra en önemli mesele 

eğitime katılımlarının sağlanmasıdır. Hiçbir çocuk ya da genç hiçbir ülke 

için sokakta unutulan veya kaybedilen bir değer olamaz. Bir ülkenin 

geleceği için en büyük değer olan çocuk ve gençlerle ilgili her türlü 

politikanın zaman kaybetmeden en iyi bir şekilde düzenlenmesi / 

yenilenmesi, yürürlüğe konulup izleme ve değerlendirmesinin profesyonel 

bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.   

Değerlendirme ve Öneriler 

Çalışmada toplumsal hayatta dezavantajlı grupların karşılaştığı 

sorunlar, bu sorunların nedenlerine ve çözüm önerilerine değinilmiştir. İlk 

olarak dezavantajlı grupların hangileri olduğu, bu grupları ortaya çıkaran 

nedenler ve bu gruplarla ilgili kavramsal değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Daha sonra, Türkiye’de var olan dezavantajlı gruplardan sosyal politikalar 

belirlenirken en çok ele alınan gruplar seçilmiştir. Seçilmiş bu dezavantajlı 

grupların niteliksel ve niceliksel bakımdan mevcut durumları ortaya 

konularak, sorunların çözümünde yardımcı olacağı umulan bir analiz 

ortaya konmak istenmiştir. Konu ile ilgili olarak toplumsal hayatta 

dezavantajlı gruplara yönelik ayrımcılıkla ve önlerine konan engellerle 

mücadelede dikkat edilmesi gereken noktalar /öneriler şunlar olabilir: 

- Ayrımcılıkla mücadelede yasal düzenlemelerin uygunluğu 

/yerindeliği önemli olmakla beraber esas önemli nokta uygulanabilirliğidir. 

Bu bakımdan, dezavantajlı grupların gerçek sorunlarına yönelik 

uygulanabilir sosyal politikalar geliştirilmedir. 

- Hayata geçirilen her politikada, toplumun tüm kesimlerinin paydaş 

olması sağlanmalıdır. 

- Güncellenebilen, esnek ve dezavantajlı grupların ihtiyacını doğru bir 

şekilde karşılayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

- İlgili gruba mensup temsilci /temsilcilerin (sorunu yaşayanlar /işin 

mutfağında olanlar) politika yapma sürçlerine katılması sağlanmalıdır. 

- Toplumun dezavantajlı gruplara yönelik olası olumsuz algısı 

kırılmalıdır. Her birey özeldir ve kendi içinde değerlendirilmelidir. 

Mensubu olduğu dil, din, ırk, etnik grup, cinsiyet, meslek ve genetik ya da 

çevresel faktörlere dayalı hastalık veya sakatlığa göre 

değerlendirilmemelidir. 
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- İş arkadaşlarının ve amirlerin bireyi zorunlu üyesi olduğu 

dezavantajlı grubun özelliklerine göre değerlendirme algısı kırılmalıdır. 

- Nasıl ki dezavantajı olmayan bireyler kendi içinde kendi başına 

değerlendiriliyorsa, bu gruplardan birinin mensubu olan bireyler de aynı 

şekilde değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme toplumsal hayatın her 

alanındaki seçimle ilgili olabilir. Eş seçme/seçilme, işe alınma, terfi, yaşam 

yeri tercihi, suçlu olma ihtimali vb. gibi. 

- Çalışma grupları içerisinde dezavantajı olan ve olmayan bireyler 

aynı anda yer alıyorsa, işbirliğine dayalı çalışma gerektiren ve bu anlamda 

ödül ve cezaların paylaşıldığı sistemler hayata geçirilmelidir.  

- Eşitler arası ilişkilerde nezaket ile acıma, tiksinti ile kaçınma 

duygusal olarak yeniden tanımlanmalı, buna neden olabilecek tutum ve 

ifadelerden kaçınılmalıdır. 

- Sosyal diyalog mekanizmaları geliştirilmelidir. Örneğin, birey-

toplum-devlet gibi bir sacayağı oluşturulabilir. Geliştirilecek 

mekanizmaya göre sacayaklarından biri veya birkaçı değişebilmekle 

birlikte yerine işveren, STK gibi başka paydaş da geçebilir.   

- Bu şekilde oluşturulabilecek sosyal diyalog mekanizmasında her bir 

dezavantajlı grubun görüşlerinin kanun koyucuya ya da icra yetkisi olan 

kurum ve kuruluşlara iletilmesinin her zaman mümkün olduğunu söylemek 

güçtür. Ancak demokratik toplumlarda “temsil” önemli bir araçtır. Bu 

sebeple dezavantajlı grupların temsil gücü yüksek örgütlenmelere 

ihtiyacının olduğu düşünülmektedir. Katılım ile görünürlükleri ve temsil 

güçleri artacak, toplumsal bilinç ve kamusal farkındalık oluşacak ve bu 

sayede hem karşılaşılan sorunların çözümünde hem de ayrımcılıkla 

mücadele etkili bir yolun izlenmiş olacağı düşünülmektedir. 
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DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİNE KURAMSAL VE UYGULAMALI 

BİR BAKIŞ: TOPLUMSAL HAREKETLER ÖRNEĞİ 

 

Nuriye Çelik 

 

Giriş 

Birey toplum içerisinde aidiyet hissetmenin yanı sıra sürekli olarak her 

yönden gelen baskının da farkındadır. Kendisinin kontrol edemediği fakat 

kendisini kontrol eden bir sistem içerisinde, onun adaptasyonuna uygun 

olarak hazırlanmamış aksine bireyin uymasını talep eden, bireyin 

çıkarlarına uygun olan sosyal gruplar içerisinde mücadele vermesine izin 

veren bir toplum tasviri içerisindedir(Allman, 2013:1). Toplumun bireyle 

ilişkisindeki bu türden komplike ve iç içe geçmiş talep ve beklentiler 

silsilesi içerisinde, bireyin ve ona paralel olarak toplumun da zaman 

içerisinde değişerek, yeni tür adaptasyonlar gerektirdiği ve ürettiği bir 

gerçektir. Toplumsal değişmeler bireylerin doğrudan etkisiyle 

yaşanabileceği gibi, zamana yayılmış değişim süreçleri bireyleri 

etkileyerek ve dönüştürerek de varlığını sürdürebilir.  

Toplumsal yapı bireyin gündelik yaşamını çevreleyen, kültürel, sosyal, 

siyasal ve ekonomik öğelerin tamamına dair imgeler içeren, bireyin 

şekillendirdiği ve bireyi şekillendiren olgu ve kurumlar bütünüdür. 

Toplumsal yapıdaki değişimler süreklidir fakat bu değişimlere sosyolojik 

perspektiflerin bakışları farklı olabilmektedir. Bu çalışma değişme 

sosyolojisindeki temel kavramları açıkladıktan sonra yapısal-işlevselci, 

çatışmacı ve sembolik etkileşimci yaklaşımların gözünden sosyal 

değişmeyi açıklamayı hedeflemektedir. Ardından bir sosyal değişim 

örneği olarak toplumsal hareketler incelenerek yeni ve eski toplumsal 

hareketlerin farkları ortaya koyularak çalışma sonlandırılacaktır. Eski 

toplumsal hareketleri açıklarken Zonguldak madenci eylemleri, yeni 

toplumsal hareketler için ise Arap Baharı eylemleri ele alınmış; bunlar 

arasındaki en temel fark olarak da sosyal medyanın etkileme ve örgütleme 

gücü gözlemlenmiştir. 

I. Değişim Sosyolojisinde Temel Kavramlar: Toplumsal Yapı, 

Değişim, Uyum 

Sosyal yapılar, toplumdaki sosyal kurumlar ve sosyal ilişkilerin 

organize olmuş desenleridir. Bu sosyal ilişkiler ve kurumlar sınıf 

farklılıkları, din, demografik unsurlar ve sosyal değişimler yoluyla 

biçimlendirilir. Bir toplumun üyelerinin sosyal düzeni korumak için 

birbirlerini nasıl etkilediği; teknik buluşlar, kültürel yayılma ve kültürel 
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çatışma ve sosyal hareketler yoluyla toplumun ve kurumların zaman içinde 

nasıl değiştiği sorularına toplumsal yapı aracılığıyla yanıt vermekteyiz. 

Toplumu bir arada tutan bir unsur olarak toplumsal yapıyı anlayabilmek 

için toplumu bir arada tutan şeyin ne olduğunu tartışmak gereklidir.  

Toplumsal yapı sosyologların toplum üzerine yaptıkları çalışmaların 

temelinde oturan ve sosyologların eğitiminde “inanç yapıları ne olursa 

olsun toplumsal yapılar her toplumda gerçektir” şeklinde somutlaşmış bir 

algıya işaret eder(Crother, 2013:1-2). 60 ve 70’li yıllardaki yapısalcı 

yaklaşımın etkileriyle birlikte, bireylerin davranışlarındaki kültürel 

simgelerin önemi ve ağırlığı artmıştır. Fakat postmodernizmle birlikte -

post ön ekiyle anlam üretimine geçen yapısalcılık ve birey temelli analiz 

düzeyleri toplumsal yapı analizlerini de etkilemiştir. Örneğin bir bireyin 

hırsızlık suçundan yakalandığını düşünelim. Bu durumu analiz ederken 

bireyin ahlaki duygusunun yetersizliği ve suç kavramı hakkında bireyi 

suçlayan bir açıklama yapılabileceği gibi, toplumsal yapıları işaret eden 

hırsızlık suçunu işleyen bireyin çaldığı ürün, okuduğu okul, maruz kaldığı 

sosyal eşitsizlik, toplumsal dışlanma gibi toplumsal yapıya atfettiğimiz 

bazı durumların varlığı üzerinden bir analize de gidebiliriz. Mills’in 

sosyolojik imgelem olarak tarif ettiği,   bireylerin iç yaşamı ve dış kariyeri 

anlamında daha geniş tarihsel sahneyi anlama imkanı veren bu bakış 

açısı(2000:7), bireyin problemlerinin anlaşılması ve çözüme 

kavuşturabilmesi için kurumlar ve toplumsal yapıların da anlaşılması ve 

hatta tarihsel bir bakışla incelenmesi gerektiğini iddia eder. Şu halde 

toplumsal yapı, bireyin içine doğduğu kültürel ortamların, ekonomik 

koşulların, siyasi politikaların tamamını kapsayan ve gündelik yaşam 

sürecinde bu kurumsallaşmış organizmaların ürettiği insan ve algı 

siluetlerinin sokaklarda yürüdüğü bir toplum olarak tasvir edilmelidir. 

Hem bireyi değiştirip dönüştüren hem de bireyin kendisinden etkilenen bu 

toplumsal yapı kavramı, uzun yılları kapsayan tarihsel bir analizle ortaya 

koyulabilmektedir. Örneğin,  “Hofstede kültür boyutlarını; güç mesafesi, 

belirsizlikten kaçınma, bireycilik-toplumculuk, erillik-dişillik, uzun ve 

kısa döneme yönelme ve müsamaha-kısıtlama” olarak tanımladığı 

analizinde ülkeler üzerine çeşitli anket çalışmaları yaparak veriler 

toplamış;  güç mesafesi yüksek olan ülkeler; Malezya, Guatemala, 

Panama, Filipinler ve Meksika ülkeleri iken, güç mesafesi düşük olanlar, 

Avusturya, Danimarka, Yeni Zelanda, İrlanda ve İsveç ülkeler olarak 

belirlenmiştir(Aydoğan & Zemestanı, 2014:52). Güç mesafesi şu anlama 

gelmektedir “… bu boyut bir toplumda gücün dağılım biçimini 

göstermektedir. Farklılık ve eşitsizliklerin kültürün üyelerince onaylanma, 

meşru görülme ve kabul edilme derecesini tanımlamaktadır. Güç 

mesafesinin düşük olduğu toplumlarda, politik açıdan insanlar arasında 

eşitlik teşvik edilir, karara katılma yüksektir ve yönetici demokrattır. Güç 

mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda ise; yöneticiler otokrat bir baba 
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olarak görülür, karara katılma düşüktür, emirle iş yapma/yaptırma vardır 

ve yöneticiler bir takım ayrıcalıklara ve statü sembollerine sahiptir.” 

(Aydoğan & Zemestanı, 2014:53). 

 Toplumsal yapılar, o toplumun iş yapma biçimine, siyasi tercih ve 

taleplerine, gündelik yaşamına kadar etkileyen kültürel ve tarihsel bir 

mekanizmanın ürünleridir. Hofstede’nin çalışmasında Türkiye 

belirsizlikten kaçınma indeksinde 66 ülke içinde 17’inci sırada; bireycilik-

toplumculuk indeksinde 36’ıncı sırada; erillik-dişillik indeksinde dişillik 

düzeyine daha yatkın ve 44’üncü sıradadır(Aydoğan & Zemestanı, 

2014:53). Dolayısıyla ülkenin bireyci değil toplumcu bir yapıdan oluşması, 

dişil bir toplum niteliği taşıması ve eril bir kültürde erkeklerin iddialı, 

rekabetçi ve maddi başarıya odaklanmış olmalarının aksine bir cinsiyet 

rolü çizmesi, tarihsel kültürel kodlardan gelen bir dönüşümün ürünleridir. 

Öte yandan kültürel değişmeler tarihsel devrimlerden de kaynaklanmıştır. 

Aydınlanma, bilimsel devrim, Fransız İhtilalı, sanayi devrimi ve son olarak 

sanayi sonrası toplumlarda görülen değişimler, toplumsal yapıları 

şekillendiren gelişmelerdir. Bu türden değişimler toplumların 

değişmesinde ilerleme, gelişme ve toplumsal değişmelerin yönü üzerine 

düşünmeyi gerektirmiştir. “Sosyolojinin klasik kurucuları Marx, 

Durkheim ve Weber, modern dünyayı şekillendiren değişimin gelecekte 

nasıl şekilleneceğini görmeye çalışmışlardır. Marx ve Durkheim modern 

dönemi sorunlu olarak görmekle birlikte olumlu özelliklerinin olumsuz 

özelliklerine göre daha fazla olduğuna inanmışlardır. Marx, kapitalist 

modernleflmenin en erken ve en bütünsel açıklamalarından birini 

sunmuştur. Modernist yazarlar arasında Marx, ‘Aydınlanma düşüncesinin 

geniş ufkunu ve zindeliğini, kapitalizmin gebe olduğu bütün paradoks ve 

çelişkilerin en ince ayrıntılarının bilinciyle birleştiren’ büyük bir örnek 

olmuştur (Harvey 1997:120). Sosyolojinin bu üç kurucusu arasında en 

kötümseri olan Weber ise modern dünyayı, maddi ilerlemenin, sadece 

‘bireysel yaratıcılığı ve özerkliği ezen bir bürokrasinin genişlemesi 

pahasına elde edildiği paradoksal bir ortam’ olarak görmektedir 

(Giddens, 1994:14-15)” (Yeşildal, 2011:16). 

Sosyolojinin kuruluş döneminde kuramsal fikirler üreten düşünürler, 

büyük toplumsal dönüşümlere tanıklık etmişlerdir. Comte ve Durkheim’ın 

toplumsal düzen ve anomi vurgusunun altında, Fransız İhtilali’nin yarattığı 

sosyal kaos, Marx’ın en keskin sınıf savaşı söylemlerinin ardında tanık 

olduğu İngiliz Sanayi Devrimi ve yedek sanayi ordusunun yaşadığı sefalet 

gelmektedir. Comte üç hal yasasında toplumsal gelişmeyi ilerleyen bir 

çizgide savunmakta, teolojik ve metafizik evrenin ardından en ideali olan 

pozitivist evreye doğru tüm toplumların ilerleme gösterme gerekliliğini 

vurgulamaktadır(Kongar, 1971:64).  Türk sosyolojisinde toplumsal yapı 

üzerine çalışan Behice Boran, Mübeccel Belik Kıray, Nihat Nirun, İbrahim 

Yasa, Nevzad Yalçıntaş, Ömer Bozkurt, Beylü Dikeçligil ve Emre 
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Kongar’ın çalışmaları, toplumsal yapının esasları ve ülkemizdeki karşılık 

bulduğu sosyal olguların anlaşılması bakımından önem 

taşımaktadır(Başak, 2005). Ritzer’in The Mcdonaldization of Society 

(1992) isimli çalışmasında Weber'in çalışmalarından ve rasyonalizasyon 

süreci hakkındaki görüşlerinden etkilenerek, ticari bir firmanın kültür 

endüstrisi içerisinde dünyanın her yanında yarattığı değişim ve sonucunda 

üretilen tek tip tüketim biçimlerine değinilmektedir. Öte yandan 

endüstrileşmiş ülkelerin sanayi devriminin öncüleri olmalarına benzer 

biçimde, internet ve sosyal ağlar üzerinden üretilen iletişim 

teknolojilerinde de öncülüğü sürdürdüğünü (Amerika, İngiltere vb.), 

zaman zaman gelişmekte olan ülkelerinde (Hindistan, Rusya vb.) bu 

piyasaya etkin katıldığını gözlemlemekteyiz. Bu durum toplumların 

değişmesinde ortaya çıkan kültürel etkilerin yayılması sırasında, iletişim 

teknolojileri ve sosyal ağların hızlarından nasıl yararlandığını gösteren 

kanıtlar niteliğindedir. O halde toplumsal değişimi analiz ederken, onu 

belirleyen etkenleri de ele almak gereklidir. 

II. Toplumsal Değişimi Belirleyen Etkenler 

Küresel olarak sürekli değişen bir dünyada yaşamaktayız ve bu değişim 

bazı toplumlar için iyi, bazı toplumlar için kötü sonuçlar 

doğurabilir(Weinstein, 2010:3).  Değişimin sonucunu ve etkisini 

belirleyen pek çok etken vardır. Bu etkenlerden bazıları demografik, 

iktisadi, dini ve kültürel olabilmektedir. Film, radyo ve dergiler tarafından 

oluşturulan bir sistemin içerisinde yaşadığımızı belirten Adorno ve 

Horkheimer, yönetim binalarındaki gösterişten, bireyler için tasarlanan ev 

mimarilerine kadar, izlediğimiz filmlerden okuduğumuz dergilere kadar 

tasarlanmış bir kültürün içerisinde, sanatın değil endüstrinin üretildiğini ve 

gerçekte bir manipülasyon döngüsünün yaşandığını ortaya 

koymuştur(2006:42). Kültür endüstrisi yarattığı toplumsal değişimde, 

hegemonik kültürün diğer kültürler üzerindeki etkisini ortaya koymakta, 

piyasa dönüşen zevklerin ve tercihlerin temsilleri önem kazanmaktadır. 

Mekan analizlerinde markanın yarattığı temsil ve mekana aidiyetin 

diğerlerine sıklıkla da sosyal medya üzerinden ispatı, kültür endüstrisinin 

en somut örnekleridir. Starbucks mekanları üzerine yapılan çalışmalar 

(Yavan & Kurtar Anlı, 2019; Kahraman, 2016)  veya iPhone gibi belirli 

markaların kullanımlarının yarattığı sosyal etkileşimler ve kendini 

beğenmeyene neden olması üzerine yapılan çalışmalar (Misra vd. 2016; 

Brown, 2012) göstermektedir ki; belirli bir biçimdeki kültürel tavırlar taklit 

edilmektedir. 

Ülkelerin birbirlerinin kültürünü taklit etmesi konusunu öykünme 

kuramında inceleyen İbn-i Haldun, toplumsal değişmenin bir başka 

nedenini ortaya koymaktadır(Çelik, 2019:55): “… taklit davranışının 

nedenlerinden biri taklit edilen modele duyulan hayranlık ve ‘onun gibi 
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olma’ dürtüsüdür. Üstün ve yetkin olana öykünme toplumlar arasında ve 

kültürel seviyede görülmekte, giyim, yemek alışkanlıkları, dil, yaşam 

biçimleri gibi tüm kültürel unsurlar taklidin konusu olabilmektedir. İbn-i 

Haldun‘a göre devletlerarası savaşta kültürel düşmanlıklar ve birbirinin 

kültürünü aşağılama sıkça görülen bir tavırdır. Bu yüzden galip devletler 

yenilgiye uğrayan devletlerin kültürel yapılarını reddederek, yenilmiş olan 

kültürün zaman içinde yok olmasına neden olabilirler”. 

Ülkeler arası bu türden ilişkiler bağımlılık okulu ve merkez-çevre 

ilişkileriyle birlikte analiz edilebilir. “Batının gelişmiş merkez ülkeleri 

çevrenin azgelişmiş ülkelerinde üretilen ham ve yarı mamul maddelerini 

değerlerinin altında fiyatlarla satın alırken, bu ülkelere dışsatımını 

yaptıkları makine ve donatım için onlardan yüksek fiyatlar istiyorlardı. … 

Ticaret hadlerindeki bu olumsuz gidiş, çevre ülkelerin ödemeler 

dengesinde büyük açıklara ve onarılmaz darboğazlara neden olarak 

sanayileşme çabalarını baltalıyordu. … merkez ile çevre arasındaki bu 

"yapısal" eşitsiz değişim ilişkilerinin temel nedeni, Ortodoks kuramın 

geçersiz varsayımları yanı sıra, sanayileşmiş ekonomilerin ulaştığı tekelci 

yapı, yani çokuluslu şirketlerdi”(Ersoy, 1991:3). 

Ekonomik olarak ülkeler arasındaki ticaret antlaşmalarının yarattığı 

bağımlılık ve merkez çevre ilişkisi de, toplumsal değişmeye neden 

olabilecek türden gelişmelerdendir. Toplumlardaki sosyal değişmeler 

savaşlar, devrimler, rejim değişiklikleri, iletişim teknolojilerindeki 

değişiklikler ve ilerlemeler yoluyla olabileceği gibi, nüfusun yaşlanması 

ve geleneksel yapının değişmesiyle de mümkün olabilmektedir. Aile 

yapılarındaki değişim çalışmaları (Çağatay, 1971; Lichter & McLaughlin 

1995; Hutter, 1981), göstermiştir ki; modernleşmenin etkisiyle ailenin 

yapısal formunda değişiklikler gerçekleşmekte, bu değişimler toplumu, 

toplumdaki değişimler de aileyi dönüştürmektedir. Yine ekonomik krizler 

(Kotz, 1994; Box & Hale 1982), siyasi rejim değişiklikleri(Gasiorowski, 

1995), iletişim teknolojilerine dair gelişmeler (Shirky, 2011) toplumsal 

yapıda değişime neden olmaktadır.  Dolayısıyla birbiriyle karşılıklı 

etkileşim içerisine girmiş yapılar, birbirini etkilemekte ve 

dönüştürmektedir.  

Toplumsal değişimi açıklamaya çalışan teoriler psikolojik perspektif 

(Freud, Horney), sosyal-psikolojik perspektif (Simmel, Mead), sosyolojik 

perspektif (Marx, Durkheim) ve bazı biyolojik perspektif (sosyal 

Darwinizm) sergilemeleri bakımından farklılaşmaktadır(Strasser & 

Randall 1974:6-7). Psikolojik yaklaşım birey temelli analizler yapmakta, 

bireyin çevresine uyum sağlarken geçirdiği değişimleri, bireyin çevresinin 

etkisi altında kalarak içsel ve dışsal değişkenlere karşı verdiği tepki olarak 

ele almaktadır. Sosyal psikolojik yaklaşım bireyler arasındaki 

etkileşimlere odaklanmakta, bireylerin etkileşimlerini belirleyen sosyo-
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kültürel yapılara önem vererek, toplumsal kurumları bireylerin ihtiyaçları 

doğrultusunda oluşturulmuş etkileşim biçimleri olarak kabul etmektedir. 

Buna göre bireylerdeki değişimler, grupların karakterini ve onlar 

arasındaki etkileşimleri değiştirmekte; grupların bireyler üzerindeki 

etkisini sosyal davranışlardaki değişimler üzerinden açıklamaktadır. 

Sosyologlar insan etkileşimi, psikologlardan farklı olarak, etkileşim 

sürecinin kendisine de önem atfederek incelemekte, bireylerin içindeki 

değil, bireylerin arasındaki toplumsal ilişkileri analiz etmektedir. Bireyler 

grupların birer üyesi olarak görülen sosyolojik bakışta, bir parçada yaşanan 

değişimler diğer kısımları da değişime sürüklemektedir. Toplumsal yapıya 

farklı yaklaşımlar sergileyen sosyolojideki temel perspektifler üzerinden 

toplumsal değişime bakmak, çalışmanın bir sonraki bölümünün 

konusudur. 

III. Yapısal- İşlevselci Yaklaşımda Toplumsal Değişim 

İşlevselci yaklaşım “toplumun tüm yönlerinin bütünün sürekli sağlığına 

ve yaşayabilirliğine ayrılmaz bir şekilde odaklandığı” için, sosyal 

hareketlerin neden geliştiğine, neden var olmaya devam ettiklerine ve 

hangi toplumsal amaçlara hizmet ettiklerine odaklanarak, toplumda 

değişime neden olan sistemler arasındaki disfonksiyonel durumu çözmeye 

çalışır(Little, 2016:911-2). Toplumsal düzenin sürekliliği sağlanmak 

istenmesi, Parsons örneğinde olduğu gibi muhafazakarlıkla da itham 

edilmeye varabilmektedir. Hatta “Spencer'ın yaşamının akışı içinde daha 

muhafazakar hale geldiği ve Comte'un olduğu gibi onun temel etkisinin 

muhafazakar olduğu da doğrudur”(Ritzer, 2008:42). Toplumsal düzene 

vurgu yapan Comte, Spencer ve Parsons’ın benzer bir çizgide 

düşündüğünü belirtirken, Spencer’ın erken yıllarında siyasal bir liberal 

olarak görülmesi gerekliliğini de belirtelim(Ritzer, 2008:42).  

1960’larda ve hatta 1970’lerin ilk yarısındaki baskın etkisini yitiren 

yapısal – işlevselci yaklaşım, toplumsal düzenin sürekliliğine vurgu 

yaparken sosyal değişime yer vermedikleri için sıkça eleştirilmiş; bilimin 

otoritesinin rasyonel bir toplumsal düzen yaratmanın aracı olacağı belirten 

Comte ile her organın (kalp, karaciğer, beyin vb.) vücudun yaşam 

süreçlerini sürdürmede belirli bir işlevi yerine getirdiği bir beden gibi, 

sağlıklı bir toplum da belirli işlevler ile karşılanan ihtiyaçlara bağlı 

olduğunu ortaya koyan Durkheim’ın (Little, 2016:13-8) fikirlerinden 

köklenmiştir. Esasen Saint Simon ile başlayan sosyolojinin kuruluş 

yıllarında, toplumdaki devrimler ve sosyal kaosların yarattığı düzensizlik 

hali, sosyologların en temel sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Kurucuların 

sosyal değişimlerin sonucunda toplumdaki kaos halini gözlemledikleri ve 

muhtemel bu nedenle toplumsal düzen ve kolektif bilinç vurgusunu 

artırdıkları görülmüştür. Öte yandan Durkheim’ın da toplumsal işlevleri 

açıklarken atıfta bulunduğu, toplumun biyolojik bir organizmaya 
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benzetildiği görüş, Spencer tarafından Sosyal Darwinizm olarak 19 ve 

20.yyda üzerine çalışılmış bir kavramdır. Sosyal Darwinizm özetle hayat 

bir mücadeledir, bu mücadele esnasında doğal ayıklanma meydana gelir, 

en iyiler hayatta kalır temel prensiplerine dayanmakta olup, Malthus’un 

nüfus yasası ile Hobbes’un insanın doğası anlayışına kadar götürülebilen 

bir tarihsel kökene sahiptir(Yücel & Taşar, 2016:313). Dolayısıyla yapısal 

– işlevselci yaklaşımdaki düzen talebi ve toplumu bireyin üzerinde, 

bireylerin toplamından fazla bir sosyal olgu olarak tanımlama isteği, 

bireylerin kontrolsüz bırakıldığında kaos yaratacak bir içsel yapıya sahip 

oldukları inancından beslenmekte, bunun sonucu olarak toplumsal 

mekanizmaların bireyler üzerinde otoriter bir güce sahip olması gerekliliği 

vurgulanmakta, değişim süreçlerinin de bu kaotik anlardan biri olduğu 

belirtilmektedir. 

IV. Çatışmacı Yaklaşımda Toplumsal Değişim 

Çatışma yaklaşım toplumdaki eşitsizliğin yaratılması ve yeniden 

üretilmesine odaklandığından, toplumsal hareketlerin sistematik eşitsizlik 

yoluyla nasıl üretildiği ve sosyal değişimin nasıl sabit, hızlı ve kaçınılmaz 

olduğu ile ilgilenerek bu türden değişim ve çatışmaların sosyal ilişkilerin 

doğasında var olduğunu iddia edecektir(Little, 2016:911-2). Çatışmacı 

yaklaşım özellikle toplumsal hareketler ve değişimler sonucu bireylerin 

pek çok hak elde ettiğini tarihsel süreçte görmüş, insanlığın 

ilerlemesindeki her türden gelişmenin çeşitli çatışma ortamlarından 

doğduğunu belirtmiştir. 

Çatışmacı yaklaşımın kurucusu K. Marx, toplumsal süreçte ortaya 

çıkan eşitsiz üretim araçları mülkiyeti dağılımının, adil bir düzen olan 

sosyalizme dönüşebilmesi için çatışmayı kaçınılmaz kabul etmiştir. 

“Çatışma iki kutupludur: ekonominin yarattığı koşullarda sömürülenler 

gerçek çıkarlarının farkına varacaklar ve nihayetinde hâkim, mülkiyet 

sahibi sınıfa karşı devrimci bir siyasal düzen kuracaklardır”(Turner, 

1991:4). Kapitalist düzende ortaya çıkan proleterler ile sermayedarlar 

arasındaki çatışmanın olumlu bir şeye, sınıfsız bir topluma yol açması, 

çatışma kuramında toplumsal değişmeyi ve sınıflar arası çıkar 

çatışmalarının yaratacağı praksisi idealize etmiştir. Simmel çatışma 

durumunun toplumun her safhasında gerçekleşeceğini kabul etmekle 

birlikte, Marx’tan farklı olarak “toplumsal yapıyı bir tahakküm ve 

bağımlılık yapısı olarak değil, daha ziyade sadece analiz amacıyla 

birbirinden ayrılabilen, gerçek hayatta ayrılması imkânsız bir biçimde iç 

içe geçmiş birleştirici ve ayırıcı süreçler olarak görür”(Turner, 1991:6). 

Weber toplumdaki çatışma üzerine düşünen bir diğer sosyal bilimcidir. 

Weber çatışmanın kaynağını Marx’dan farklı olarak yalnız sınıf ve 

ekonomi temelli görmemekte; statü, prestij, güç gibi başka sosyal olguların 

da çatışmaya sebep olabileceğini eklemiştir. Weber ‘e göre(Turner, 



489 
 

1991:13): “Siyasal otorite meşruluğunu yitirdikçe üst ve alt 

konumlardakiler arasında çatışma ihtimali artar, Sınıf, statü grubu veya 

partiye üyelik (veya, güç, servet ve prestij edinme) arasında korelasyon 

arttıkça, bunlara mensup olmayanlar (veya ulaşamayanlar)arasındaki 

rahatsızlıklar ve bu yüzden onların meşruluklarını yitirme ihtimali artar. 

Toplumsal hiyerarşiler arasında süreksizlikler arttıkça, alt 

hiyerarşilerdekiler arasındaki rahatsızlıklar artacak ve bu yüzden 

hiyerarşi meşruluğunu yitirebilecektir. Güç, prestij ve servet 

hiyerarşilerine toplumsal hareketlilik oranları azaldıkça, bu fırsatlara 

ulaşmaları engellenen arasında rahatsızlıklar artacak ve böylece bu 

hiyerarşiler meşruluklarını muhtemelen daha fazla yitireceklerdir”. 

Çatışmacı yaklaşım esasen mutlak bir sosyal değişme gerekliliği 

vurgulamaktadır. Toplumsal düzendeki adaletsiz sınıfsal ilişkilerin sona 

ermesi ve kapitalizmden komünizme ve oradan da nihai toplum biçimi olan 

sosyalizme evirilebilmek için ihtilal, devrim, rejim değişikliği gibi kolektif 

bir toplumsal hareketin sonucu olarak bir toplumsal değişiklik yaşanması 

zorunlu görünmektedir. Coser’e göre küçük ölçekli sosyal değişimler de 

sosyal çatışma kaynakları olarak görülebilir çünkü bunlar sosyal sistemin 

içinden düzenlemeler yapar; yine büyük ölçekli değişimler de mevcut 

sosyal düzenin terk edilmesine ve yeni sosyal yapıların ortaya çıkmasına 

neden olabilir(Strasser & Randall, 1974:18) ki, iki durumda da çatışma 

kaçınılmazdır. Dahrendorf “toplumun iki yüzü (çatışma ve görüş birliği) 

olduğu ve sosyoloji kuramının bu nedenle iki parçaya ayrılması gerektiğine 

dair görüşü savunmuş” ve “bir derece görüş birliği olmadan çatışma ortaya 

çıkmayacağını”, dolayısıyla da çatışmanın bir tür görüş birliğine ve 

bütünleşmeye yol açabileceğini ortaya koymuştur(Ritzer, 2008:126). 

V. Sembolik Etkileşimci Yaklaşımda Toplumsal Değişim 

Sembolik etkileşimci yaklaşım ise çatışmacı ve işlevselci yaklaşımın 

makro yapılarının aksine, toplumsal hareketlerin günlük etkileşimini, 

bireylerin bu tür hareketlere katılmaya kattığı anlamları ve bireylerin 

toplumsal değişim deneyimini inceleyerek, toplumsal hareketlerin bir 

yoksunluk veya hoşnutsuzluk hissi ile veyahut kendilerini önemli 

hissetmek ya da arkadaş çevrelerinin etkisiyle bir grubun parçası olma 

hissiyatıyla gerçekleşip gerçekleşmediği araştırmaktadır(Little, 2016:911-

2). Amerikan filozof G. H. Mead’in 1920’lerde Amerikan sosyolojisine 

kattığı bu bakış açısı, günlük yaşamdaki anlam ve detayların, bireylerin 

birbiriyle etkileşimlerinin ve sembollerin anlamlarının analizine 

dayanmaktadır. Sağladığı mikro bakış açısı, günlük etkileşimlerde alıcının 

ve vericinin vermek istediği mesajın, bireylerin bizatihi bir üretim ve 

yorumlama sürecinin sonucunda şekillendirdiğini görmeyi sağlar. 

Toplumsal değişimin mikro boyutları, bireysel düzeyde yarattığı değişim 

ve dönüşümler bu bakış açısından analiz edilebilir. Yapısal yaklaşımın 
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aksine, değişimin sürekliliğini ve günlük etkileşimin bir parçası olduğunu 

kabul eden bir bakış açısı sunmaktadır. 

Sembolik etkileşimciliğin kuramsal parçalarından biri pragmatizmdir. 

Pragmatizmi Ritzer şu şekilde özetler(2008:209-210): “Birincisi, 

pragmatistlere göre asıl gerçeklik ‘dışarıda’ gerçek dünyada varolmaz; o, 

‘dünyada ve dünyaya yönelik eyleme geçtiğimizde etkin bir şekilde 

yaratılır’ (Hewitt, 1984:8; ayıca bkz. Shalin, 1986). İkincisi, insanlar, 

dünya hakkındaki bilgilerini, onlar için yararlılığı kanıtlanmış olan şeylere 

dayandım ve bu tür bilgileri hatırlar. Onların artık ‘işe yaramayan’ şeyleri 

değiştirmeleri muhtemeldir. Üçüncüsü, insanlar dünyada karşılaştıkları 

toplumsal ve fiziksel ‘nesneler’i onlar için yararlarına göre tanımlar. Son 

olarak, eğer eyleyenleri anlamak istiyorsak bu anlamayı insanların 

dünyada fiilen ne yaptıklarına dayandırmamız gerekir”.  

Pragmatizmin ürettiği düşünme biçiminin sembolik etkileşim ile 

ilişkisi, bireyin seçtiği davranışın, bireye en mantıklı ve uygun görülen 

tavır olarak üretilen bir sürecin ürünü olması bakımından önem teşkil eder. 

Birey tüm alternatif davranışları analiz etmiş, kendi kültürel geçmişi ve 

anlamlandırma düzeyi üzerinden bir tercihte bulunmuştur. Hem 

davranışçılıktan hem de felsefi realizmden köklenen sembolik 

etkileşimcilik, bireyin davranışlarını bağlamından bağımsız olarak ele 

almak yerine, bireyin dünya ile etkileşimini temele almış, bu etkileşimin 

ve bizatihi bireyin sürekli değişen birer süreç olarak ele alınmasını önermiş 

ve son olarak bireyin çevresini ve dünyayı anlamlandırma sürecine büyük 

bir önem atfetmiştir. Dolayısıyla değişim hem mikro hem makro boyutta 

süreklilik arz etmektedir. 

Toplumsal değişimin yapısal-işlevselci, çatışmacı ve sembolik 

etkileşimcilik bakımından nasıl bir yerde olduğunu ortaya koyduktan 

sonra, toplumsal değişmeye örnek olarak hem kendisinin bir süreç olarak 

hem de sonuçlarının orta ve uzun vadede değişime neden olabildiği bir 

örnek olan toplumsal hareketler seçilmiştir. Toplumsal hareketlerin zaman 

içerisinde uğradığı değişimi, uygulama farklarını ve peşinde olduğu 

taleplerdeki post-modern dönüşümü bir sonraki bölümde yapmaktayız.  

VI. Değişim Sosyolojisinde Uygulamalı Bir Örnek: Yeni 

Toplumsal Hareketler 

Toplumsal hareketler, ortak hedefe ulaşmak için çalışmaya çalışan 

amaçlı, organize grupların eylemleri olup, bu gruplar değişim yaratmaya 

(Occupy Wall Street, Arap Baharı), değişime direnmeye (küreselleşme 

veya neoliberalizm karşıtı hareket), veya çeşitli haklarından mahrum 

bırakılmış kişilere (sivil haklar hareketleri) siyasi bir ses sağlamaya 

çalışıyor olabilirler(Little, 2016:911). Toplumsal hareketlerin esas amacı 

toplumsal değişim yaratabilmektir. 1950'lerden itibaren ABD ve Avrupa 

hükümetleri, hükümet politikaları ve mevcut sosyal uygulamalara karşı 
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protesto ve gösterilerinin doğduğunu görmüş, sosyal bilimcilerin bu 

hareketlerin nedenlerini araştırırken yoksunluk (veya göreceli yoksunluk) 

teorisi; kaynak mobilizasyonu teorisi; politik süreç teorisi; yapısal gerilme 

teorisi ve yeni toplumsal hareket teorilerini ortaya koymuştur(Sen & Avcı 

2016:125). 

1960'lı yıllardan itibaren ortaya çıkan yeni toplumsal hareketleri analiz 

etmek için 1980'lerde Avrupa'da yeni sosyal hareket teorisi ortaya çıkmış, 

bu hareketlerin, Marksist teori tarafından kapitalist topluma en büyük 

meydan okuyucu olarak tanımlanan “eski” işçi sınıfının merkezi bir 

rolünün olmadığı, aksine bu yeni hareketlerin cinsiyet, ırk, etnik köken, 

gençlik, cinsellik, maneviyat, karşı kültürler, çevrecilik, hayvan hakları, 

pasifizm, insan hakları etrafında örgütlendiği görülmüştür(Buechler, 

2013). Emek hareketlerinin azalmakta olduğu yeni toplumsal hareketlerin 

çağdaş protesto ve toplumsal dönüşüm çabalarının merkezinde yer aldığı 

iddia edilmektedir(Barker & Dale 1998). Dolayısıyla yeni ve eski 

toplumsal hareketler arasındaki en temel fark sınıfsal temadaki değişimdir.  

Yeni toplumsal hareketler iki biçimde teori edilmiştir: İlki Avrupa yeni 

sosyal hareket yaklaşımı (European new social movement-NSM); ikincisi, 

kaynak mobilizasyonu (resource mobilization- RM) olarak bilinen Kuzey 

Amerika perspektifidir(Canel, 1997:1). Her ikisi de sanayi sonrası 

toplumlardaki toplumsal hareket biçimlerini incelemiş, Atlantik'in her iki 

tarafında geleneksel kolektif eylem teorilerini yeniden şekillendirilmesine 

katkı sağlamışlardır. Yeni sosyal hareket teorisi, “işçi sınıfına tarihin 

gelişmesinde ayrıcalıklı bir yer veren indirgemeci Marksizmi” 

sorgularken, kaynak mobilizasyonu teorisi, Durkheim’ın toplu eylemi 

anomik ve irrasyonel olarak hızlı sosyal değişimler sonucunda beliren bir 

sosyal olgu olarak açıklamasını eleştirmekte, göreli yoksunluk teorisini 

(relative deprivation theory)  sorgulamaktadır (Canel, 1997:1-2). Göreli 

yoksunluk teorisine göre bazı sosyal hareketler, belirli insanlar veya bir 

toplumdaki belirli insan grupları, belirli bir mal, hizmet veya kaynaktan 

mahrum bırakıldıklarını hissettiklerinde doğmaktadır(Sen & Avcı 

2016:126). Yoksunluk teorisi mutlak yoksunluk ve göreceli yoksunluk 

olarak ayrılmakta, mutlak yoksunluk, etkilenen grubun taleplerini o grubun 

toplumdaki konumundan ayrı olarak ele alırken; göreceli yoksunluk bir 

grubun o toplumdaki başka bir grup karşısında dezavantajlı bir konumda 

olduğunu düşünerek analiz yapmaktadırlar(Sen & Avcı 2016:126).  

2014 yılının Aralık ayında dünyadaki toplumsal hareketlerde global bir 

trend olup olmadığını araştıran Castells, 2013 yılının Temmuz ayındaki 

Gezi parkı eylemlerini, Brezilya’daki “amansız gösteriler” içeren, 

bireylerin politik yozlaşma süreçlerinde kamu harcamalarının dağılışına 

dair 2013-2014 eylemleri, 2011 Mayıs’ında başlayan ve 2014’e kadar 

yayılan Şili’deki öğrenci ayaklanmalarını, Mayıs 2012’de şekillenen 
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Meksika eylemlerini, Putin’in otoritaryan yönetim biçimine karşı hakların 

savunulmasını içeren 2011-2012 yıllarındaki Moskova ayaklanmalarını, 

2013 Kiev’indeki milliyetçi eylemleri, 2014 Eylül’ünde Hong Kong 

şemsiye eylemlerini incelemiş; tüm bunların yeni toplumsal hareketlerin 

belirgin örneklerini olduğunu, içerdikleri farklılaşmanın bu yeni 

hareketlerdeki ortak nitelik olduğunu belirtmiştir(2015:221). Böylesi bir 

değişimi inceleyen pek çok sosyal bilimcinin olması, gözlem yapma 

imkanını ve analizi hem çeşitlendirmekte hem de güçlendirmektedir. 

Online toplumların veya sanal toplumların yürüttüğü bu yeni toplumsal 

hareketler, hem sosyal ağ kuramlarına hem de ilgili ülkelerin sosyo-

ekonomik yapılarına dair analizlere yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. Çünkü 

eylemlerdeki konu çeşitliliği böylesi bir bakış açsını gerektirir. Öte yandan 

Castells bir genellemeye de gidebilecek veriye sahip olmasına rağmen 

uyarmaktadır: Arap ülkelerinde isyanlar, uzun süre devam eden 

diktatörlükleri hedef almaktadır; Avrupa ve ABD’deki eylemler finansal 

krizlerden ve ekonomik eşitsizliklerden doğmaktadır; Türkiye, Brezilya, 

Şili gibi ülkelerde son yıllardaki ekonomik büyüme ve yoksullukta azalış 

gözlenmiş, 2014 yılında bu azalan yoksulluk oranları raporlanmıştır. O 

halde yeni toplumsal hareketler yoksulluğun, ekonomik krizlerin ve 

otoritaryen rejimlerin doğrudan sonuçları değildir(2015:222). Yeni 

toplumsal eylemlerin hedeflerinde bir takım sosyal değişim süreçleri 

bulunmaktadır. Demokrasinin yeniden keşfi ve belki de iyileştirilmesi, 

neoliberal ekonomi politikalarının tamamen ortadan kaldırılması yerine 

sosyal devlet politikalarına ve artan sosyal adaletsizliğin azaltılmasına dair 

talep, ülkelerdeki yetersiz siyasi şeffaflık, yozlaşmış kurum ve 

bürokrasiler, toplumsal yapılardaki kökleşmiş muhafazakarlığın önlediği 

alternatif yaşam biçimleri gibi çeşitli istekleri bulunan yeni toplumsal 

hareketlerin en temel ortak özelliği sosyal ağlar üzerinden 

örgütlenebilmesidir. Bu aşamada sosyal medyanın ve yeni medyanın sahip 

olduğu gücü nasıl elde ettiğine kısaca değinelim. 

VII.  Sosyal Medyanın Politik Gücü 

Bağlı kullanıcılardan oluşan bir online toplum (community of 

connected users) olarak sosyal medya, 2005’de Web 2.0’ın 

oluşturulmasıyla ortaya çıkmıştır(Trottier ve Fuchs 2015).  Sosyal 

medyanın üretilen politikalarla ve özellikle de toplumsal hareketlerle 

ilişkili analizlere konu olduğu çalışmalar (Harlow, 2012; Youmans ve 

York, 2012; Kidd ve McIntosh, 2016; Lopes, 2014; McCurdy, 2012; 

Hwang ve Kim, 2015; Tan v.d., 2013, vb.) bir hayli fazladır. Bunun 

öncelikli sebebi sosyal medyada ortaya çıkan sanal toplumların gerçek 

toplumlarla kamusal alanın varlığı gibi etkenler üzerinden kurduğu 

benzerlikler (Johannessen,2013) ve sanal ortamdaki toplumsal yaşam, 

mesafeleri ortadan kaldırarak globalleşmeye hizmet etmesidir: “Teknolojik 

gelişmeler ışığında, birbirilerinden uzak ve farklı bölgelerde yaşayan 
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bireylerin de bir toplum meydana getirebileceği ve sanal alanlarda bir 

araya gelen bu topluluklara internet üzerinde birleşen toplumlar (online 

community) dendiği görülmüştür(Soylu,2009:1). Üstelik bu alanın da 

diğer kitle iletişim araçları gibi ekonomik saiklerle kontrol edilmeye 

çalışıldığını ve sanal toplum üyelerinin potansiyel sanal tüketiciler 

olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. McLuhan’ın (1962) tezinde 

savunduğu gibi insanlık kendi makinesinin yaratığı haline gelmiştir ve bu 

Global Köy’ün hakimi çok uluslu şirketlerdir(Güzel,2016:46). Dolayısıyla 

bu kadar toplumsal unsuru barındıran sosyal medya, kamusal ve özel alan 

kavramlarını da içermektedir”(Çelik,2018:76).  

Öte yandan toplumsal unsurları böylesine barındıran bir sanal 

toplumun, politik gücünün günümüzde sokakta yaşayan kamusal alandan 

ve sivil toplumdan daha etkili ve hatta bir öncül görevi üstlendiği de 

gözlenebilir. Sosyal bilimcilerin doğal olarak en güncel çalışma 

alanlarından biri olan sosyal medya, tarihsel süreçte toplumsal hareketlerin 

yeni bir tür sürece, içeriğe ve biçime bürünmesinde de etkin rol oynamıştır. 

Toplumsalın en temel nitelikleri olan biliş, iletişim ve iş birliği (cognition, 

communication, cooperation) ile sosyal medya mecraları iç içe 

bulunmakta, Facebook gibi araçlar bütünleşik toplumsallık, bütünleşik 

roller ve bütünleşik ve birleşmiş iletişim süreçleri içermektedir(Trottier ve 

Fuchs 2015:15).  Eski ve yeni toplumsal hareketlerden birer örnek 

inceleyerek değişimin ayrıntısına bakalım: 

Eski toplumsal hareketler için en uygun örneklerden biri Zonguldak 

Havzasında gerçekleşen İşçi Hareketleri’dir. 1908 Grevi, “48 bin işçinin 

katılımıyla 30 Kasım 1990 Kasım ayında başlayıp 1991 yılının Şubat ayına 

dek süren ve Ankara yürüyüşünü de içeren Büyük Madenci Grevi”, “1965 

ve 1968 yılında gerçekleşen grevler” genel olarak şu nitelikleri 

taşımıştır(Güler,2019; Turhan,2018; Sevgi,2012): 

• Yasal kitle eylemlerinin aralıksız biçimde sürdürülmesi ve 

toplumsal bütünleşmenin sağlandığı görülmüştür. 

• Grev süresince İsveç, Almanya, Hollanda, Tunus, Avusturya, 

Fransa ve SSCB gibi ülkelerden gelen işçi örgütlerinin temsilcileri 

eylemdeki madencilere bizzat Zonguldak’a gelerek destek vermiştir. 

• Maden işçilerinin eşleri de hemen her eylemde ön saflarda yer 

almıştır. 

• Maden işçilerinin ve diğer işçilerin sınıf bilincinin gelişmesi, 

doğrudan veya dolaylı olarak ulusal bilincin, demokrasi mücadelesinin, 

insan hakları mücadelesinin gelişmesine katkı sağlamıştır. 

• İşçilerin taleplerinin sadece ekonomik olarak neo-liberal 

politikaların eleştirisi zemininde değil, politik birer amaç taşıdığı 

gözlemlenmiştir. 
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2011 Arap Baharı ayaklanmaları, yeni toplumsal hareketlerin bir örneği 

olarak kabul edilmekte ve hatta Twitter ve Facebook devrimi (Facebook 

and Twitter revolutions) denilmekte olup(Rane ve Salem, 2012), 

kaçınılmaz biçimde yeni dünyanın habercisi olmakta, yeni dünyada 

tiranlara ve baskıcı rejimlere yer olmadığını vurgulamaktadır(Castells, 

2015:95). Temel niteliklerine baktığımızda aşağıdaki özelikleri 

belirtebiliriz (Gün ve Koçak,2012; Castells, 2015; Stepan ve Linz, 2013; 

Cavatorta, 2012; Howard ve Hussain, 2013): 

• Çoğu ülkede halkın, devleti yönetenlerin keyfi uygulamaları, 

yolsuzluk vb. uygulamalardan duyduğu sıkıntı ve bıkkınlığın bu olaylara 

neden olduğu görülmüştür. 

• Tunus’da, Mısır’da ve diğer Arap ayaklanmalarının çoğunda 

örgütlenme ve tartışmalar dijital medyada başlamış, kentsel alanlarda 

oluşmuştur. 

• Genel olarak katılımcıların resmi siyasal örgütlere güvenmediği 

görülmüştür. 

• Demokrasi ve din arasındaki ilişki tartışılmaya başlanmıştır. 

• Sivil toplumun otoriter bağlamlarda demokratik değişim getirme 

gücünün ampirik olarak doğrulanmasını sunmak yerine, Arap Baharı, 

terimin tanımını, normatif kavramsallaştırmasını ve somut uygulamasını 

derinlemesine düşünmeyi gerektirmiştir. 

• Kentli orta sınıf, genç girişimciler, devlet memurları, kadın 

grupları gibi farklı sosyal sınıflardan bireylerin dahil olduğu ve sosyal 

medya ile yoluyla örgütlendikleri bir eylemler dizisi olması dikkat 

çekmiştir.  

Sonuç 

Toplumlarda değişim süreklidir. Değişim sosyolojisi toplumdaki sosyal 

değişmeleri izleyen, sınıflandıran bir alt alan görevi görmektedir fakat tüm 

sosyal teoriler değişimi zaten içerisinde barındırmaktadır. Sosyolojideki 

klasik yaklaşımların sosyal değişmelere bakışı birbirinden farklılık arz 

eder. Yapısal-işlevselci yaklaşım sosyal değişimleri anomi sebebi olarak 

değerlendirirken, çatışmacı yaklaşım ideal toplum tipine erişmenin tek 

yolunun sınıfsal bir devrimi içeren bir toplumsal hareket ve sosyal değişme 

olduğunu belirtir. Öte yandan sembolik etkileşimcilik bireyin 

anlamlandırma süreçlerindeki değişimi olağan bir etken olarak ve sürekli 

bir olgu olarak kabul etmektedir.  
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Sosyal değişmenin analizine imkan veren en uygun örneklerden biri 

toplumsal hareketlerdir. Toplumsal hareketler eski ve yeni olarak 

ayrışmaktadır. Ayrışmanın nedeni hareketteki örgütlenme biçimi, liderlik 

yapıları, hareketlerin sürekliliği, örgütlenme mecraları gibi alanlardan 

doğmaktadır. Sosyal medyanın gücü yeni toplumsal hareketlerde etkisini 

gösterirken, toplumların taleplerindeki ve bu talepleri iletme yollarındaki 

değişim, önemli bir toplumsal değişim konusu oluşturmaktadır. Artık 

sınıfsal temelli hareketler bulunmamakta, fakat halen ekonomik krizlerin,  

sosyal adaletsizliklerin, eşitsizliklerin ve neoliberal ekonominin toplumsal 

eylemlere konu olduğunu görmekteyiz. Öte yandan demokrasi tartışmaları, 

siyasi elitlerdeki yolsuzluklar, ahlaki aşınmalar ve liyakatsizlik tek başına 

herhangi bir siyasi iktidarı değiştirmenin çözüm olmadığına, yapısal 

sorunlara, demokratik algılara işaret etmektedir.  Sosyal medyada hem 

haber içeriği üreten, hem onu yorumlayan, analiz eden hem de yayılmasını 

sağlayan birey, postmodern toplumdaki yapısal sorunlara tanıklık ederken 

kolektif bir algı yaratmayı da başarmaktadır. Sorumluluğu üzerine alan 

bireyin, talepleri, yaşam tercihleri değişmiş; demokrasi algısı değişmiş, 

siyasi kurumlara duyduğu güven azalmış, toplumsal kurumlara dair 

beklentileri değişmiştir ki, bu değişimler postmodern toplumun temel 

niteliklerindendir. Değişimin sürekliliği ve belirsizlik, sosyal bilimcilere 

demokrasi, sivil toplum, toplumsal hareketler, sosyal eşitsizlik gibi 

konulara her zamankinden daha fazla ilgi gösterme görevini 

yüklemektedir. Bu nedenle bu çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlaması 

ve sosyal değişme unsurlarının incelenmesinde ilerideki çalışmalara fikir 

vermesi hedeflenmiştir. 
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EĞİTİMDE MODERNLEŞMEYE BİR ÖRNEK: MALATYA 

İDADİ MEKTEBİ 

Doğan Gün & Ahmet Nalcı 

Giriş 

Sözlükte “bir şeyi hazırlamaya mahsus yer” anlamına gelen idadi 

(i’dadi) kelimesi genel anlamıyla hazırlama yeri demektir (Öztürk, 

2000: 464). Bundan dolayı, Harbiye’de okuyacak gençleri eğitmek 

amacıyla oluşturulmuş sınıflar başta olmak üzere (Akyüz, 1999: 144; 

Unat, 1964: 45), 1869’dan önce pek çok okulun hazırlama sınıfına idadi 

denmiştir. Bu terim, 1869 Nizamnamesi ile başlı başına orta öğretimin 

bir kademesi olarak ele alınmıştır. Böylece idadi kelimesi yeni bir 

anlam ve içerik kazanmıştır. 

1869’a kadar İmparatorlukta rüşdiyelerin sayısı oldukça artmış, 

İstanbul’da ise birçok meslek okulu ve yüksekokul açılmıştır. Buna 

rağmen, ne vilayetlerde rüşdiye üstünde ne de İstanbul’da 

yüksekokullara talebe yetiştirecek –rüşdiye dışında- bir okul vardı. 

Sadece 1868’de İstanbul’da Galatasaray Sultanisi açılabilmiş ise de 

vilayetler bu gibi kuruluşlardan tamamıyla mahrum kalmıştı 

(Bilim,1984: 251-252; Kodaman, 1999: 114). Özellikle finansal yokluk 

ve yeni sisteme uygun öğretmen yetiştirmekten kaynaklanan 

gecikmeler gibi bir dizi sorunla bağlantılı olarak sıbyan mektepleri ve 

rüşdiyeler, yüksek kademeler için yeterli niteliklere sahip öğrenciler 

yetiştirememiştir. Bu nedenle, rüşdiye sınıfı öğrencilerinin statüsü, 

zorunlu olarak tabandaki yetersizlikleri gidermek maksadıyla, ileri 

derece ilköğretim okulları düzeyine indirilmiştir. Bu indirim, rüşdiye ve 

sultani okulları arasındaki açığı dolduracak iyi bir okul kademesine 

ihtiyaç doğurmuştur (Fortna, 2005: 149-150).  

İdadilerin açılması, Tanzimat devri eğitiminin temel unsuru olan 

Osmanlıcılık ilkesinin hayata geçirilmesi için de gerekliydi. Zira bu 

ilkeye göre Müslüman ve Gayrimüslim çocuklarının aynı çatı altında 

eğitim almaları gerekiyordu. Böylece farklı ırk ve dinlerden gelen 

gençler birbirleriyle kaynaşacak, aynı duyguları paylaşan vatandaşlar 

olarak “Osmanlı milleti”nin temelini oluşturacaklardı (Öztürk, 2000: 

465).    

Bu şekilde gereksiniminin ortaya konulduğu idadi mektepleri ile 

ilgili esaslar 1869 Nizamnamesi’nde belirtilmiştir. Buna göre:  
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1- İdadi mektepleri, rüşdiyelerde tahsilini tamamlamış Müslim ve 

gayrimüslim çocuklarının bir arada talim ve tedrisleri içindir. 

2- Hane sayısı 1000’den fazla ve bulundukları yerin önemine göre 

seçilecek her kasabada birer idadi mektebi yapılacaktır.  

3- İdadilerin inşa masrafları, muallim ve hademe maaşları ile diğer 

giderleri vilayet maarif idaresi sandığından karşılanacaktır. 

4- Her idadinin muavinleri ile birlikte altı muallimi olacaktır. Bu 

muallimler Darulmuallimin şehadetnamesi olanlardan Maarif 

Nezareti’nin onayı ile seçilerek tayin edilecektir. 

5- Her idadi mektebinin muallim ve hademe maaşları aylık 6.000, 

diğer masrafları  8.000 olmak üzere yıllık 80.000 kuruş olacaktır. 

6- İdadi mekteplerinin tahsil müddeti 3 yıl olup şu dersler 

okutulacaktır: Mükemmel Türkçe kitabet ve inşa, Fransızca, Kavanin-i 

Osmaniye, Mantık, Mebadi-i ilm-i servet-i milel, Coğrafya, Tarih-i 

umumi, İlm-i mevalid, Cebir, Hesab ve Defter tutmak usulü, Hendese, 

İlm-i mesaha (Ölçü bilgisi) Hikmet-i tabi’iye, Kimya ve Resim 

(Kodaman, 1999: 115; M. Cevad, 2001: 431). 

1869 Maarif Nizamnamesiyle eğitim sistemi içindeki konumu ve 

statüsü netleştirilen idadiler, maddi imkânsızlıklar ve öğretmen yokluğu 

yüzünden bir türlü açılamamıştı. Bu durum, Nizamname’de yer alan üç 

dereceli öğretim sisteminin oluşmasına da engel teşkil etmiş (Öztürk, 

2000: 465) ve idadiler, Tanzimat devri sonuna kadar eğitim sistemi 

içindeki değerini kazanamamıştır. Bu dönemde açılan idadiler hem bina 

hem de öğretmen ve verilen eğitim yönüyle yeterli değildir. Çoğu 

kiralık binalarda veya başka maksatlarla yapılmış yerlerde geçici olarak 

açılmıştır (Kodaman, 1999: 118). II. Abdülhamid Devri’ne kadar idadi 

çalışmaları İstanbul’da 7, taşrada 1 sayısını aşamamıştır (Bilim, 1984: 

256). Zira açılması kararlaştırılan idadiler için hem kaynak temini hem 

de bu düzeyde ders verecek öğretmen ile bu idadileri yönetebilecek 

kapasitede idareci bulmak kolay olmuyordu. Öğretmen sorunu, açılan 

Darülmualliminlerle çözülmeye çalışılırken (M. Cevad, 2001:123), 

finansman sorunu için aşar ile musakkafat1 vergisine zam kararı 

alınarak, “maarif hissesi” adıyla yeni bir kaynak oluşturulmaya karar 

verilmiştir (Kodaman, 1999: 119; M. Cevad, 2001: 215-216). Maarif 

hissesi ile birlikte vilayet ve livalarda açılması kararlaştırılan idadiler 

için teşebbüse geçilmiş, art arda idadilerin açıldığı, açılışların büyük bir 

coşku ve katılımla gerçekleştiği haberleri merkeze gelmeye başlamıştır 

(M. Cevad, 2001: 227, 229, 233, 235, 237).  Bu fonun 

oluşturulmasından sonra geçen ilk on yılda Maarif Nezareti, ülkenin on 

                                                             
1 H. 1301’de oluşturulan Musakkafat vergisi (Cevat, 2001:215)’ne kaynak olan 

müsakkafat; üstü örtülü, tavanlı ev, dükkan ve emsali gayr-ı menkuller hakkında 

kullanılan bir ifadedir “müsakkaf”ın çoğuludur (Pakalın II, 1993: 626). 



beş vilayetinde yatılı idadi okul açmıştır. 1892’ye gelindiğinde 

vilayetlerin bazıları, vilayet merkezleri haricinde kalan şehirlerde ve 

kasabalarda da idadi açabilecek düzeye gelmiştir (Fortna, 2005: 158-

159). 

1869 Nizamnamesi ile rüşdiyelerin üzerinde ve mekatib-i sultaninin 

altında bir ortaöğretim kurumu olarak açılması kararlaştırılan 

idadilerin, öğretim süresi üç yıl olarak planlanmıştı. 1887 yılında 

toplanan Maarif Komisyonu ise idadilerin öğrenim süresini 4 yıla 

çıkarmış ve bu okulları Darülfunun ve Harbiye’ye öğrenci yetiştiren 

kurumlar olarak vasıflandırmıştı. Bu kararla idadiler, sultani seviyesine 

çıkarılmış oluyordu (Kodaman, 1999: 121). 1892 yılında hazırlanan 

talimatname ile birlikte ise idadiler yeni bir hal almıştır. Buna göre, 

idadi mektepleri, sınıf-ı adiye ve sınıf-ı aliye olmak üzere iki sınıfa 

ayrılmıştır. Sınıf-ı adiyenin eğitim süresi beş yıl, sınıf-ı aliyenin eğitim 

süresi iki yıldı. Liva merkezlerinde bulunan idadiler, gündüzlü olup 

sınıf-ı adiye kısmındandı ve eğitim süresi beş yıldı. Vilayet 

merkezlerinde açılmış ve bundan sonra açılacak olan yatılı idadilerin 

öğretim süresi ise yedi yıla çıkarılmıştı. Bu idadilerin ilk beş yılı sınıf-ı 

adiyeyi son iki yılı sınıf-ı aliyeyi oluşturmaktaydı. Liva idadileri, bu 

haliyle yatılı idadilerin ali sınıflarına giriş hüviyetindeydi. Aynı 

zamanda her iki idadi türü rüşdiye sınıflarını da kapsamaktaydı. 

Bu kararda daha sonra yeniden bir düzenleme yapılarak, idadilerin 

ilk üç yılı rüşdiye eğitimi olarak kabul edilmiştir. Böylece rüşdiyelerden 

ve idadilerin rüşdiye kısmından mezun olan öğrenciler imtihansız 

olarak idadilerin dördüncü sınıfına kabul edilmişlerdir. Bu 

düzenlemelerle birlikte idadilerden beklenen hedefler de değişmiştir. 

Artık yatılı idadilerden hem yüksek askeri okullara ve Mekteb-i 

Mülkiye’ye girebilecek öğrenciler yetiştirmesi, hem de memleketin 

ihtiyaç duyduğu eğitimli insan ihtiyacını karşılaması beklenmektedir. 

Gündüzlü idadilerden beklenen ise yatılı idadilerin üst sınıflarına 

öğrenci hazırlama işidir (F. Demirel, 2010: 52, 53, 54.) 

Osmanlı hükümetinin bu düzenleme ve geliştirme çabaları idadilere 

büyük önem verdiğini göstermektedir. Zira, söz konusu eğitim 

kurumları taşra sathında yaygınlaşan bürokrasinin acil eğitimli eleman 

ihtiyacını kısa sürede karşılayabilecek bir araç olarak görülüyordu. 

İdadi mekteplerinin diğer bir önemi, Osmanlı kültürel değerlerine ve 

modernist düşüncelere yabancı olmayan yerel bir seçkinler tabakasının 

oluşmasında gördüğü işlevdi (Somel, 2015:160). 

 

Mevzuata Göre Öğrenci Kabulu  
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İdadilere kimlerin öğrenci olabileceği Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 

ile belirlenmişti. Buna göre rüşdiye öğrenimini tamamlamış Müslim ve 

Gayrimüslim çocuklar okula kayıt yaptırabilecekti (M. Cevad, 2001: 431). 

1879 yılında İdadiye-i Mülkiye Mektebi alım ilanında da rüşdiye mektebi 

diploması ya da bu diplomayı hak edecek bilgiye sahip olduğunu, 

yapılacak sınavda ortaya koyma şartı aranmıştı (M. Cevad, 2001: 172). 

Ancak, zaman içerisinde idadilerin yapısında meydana gelen değişiklikler 

öğrenci kabulüyle ilgili kaideleri de değiştirmiştir. Beşi idadî, ikisi âli 

sınıflardan oluşan yedi yıllık idadilerde, rüşdiyeden mezun olanların, 

okulun üçüncü sınıfına, ibtidaiyeden mezun olanların ise okulun birinci 

sınıfına kabul edilmeleri kararlaştırıldı. Ayrıca, özel tahsil görmüş 

çocuklar, yapılacak imtihandaki başarısına göre hak ettiği sınıfa kabul 

edilecekti (F. Demirel, 2010: 80; Kodaman, 1999: 126-127). 

Abdülhamid idaresinin sonlarında ise Maarif Nezareti tarafından, 

yaşları on ile on beş arasında olan ibtidai mezunlarının veya bu derecedeki 

bilgilere sahip olduğunu imtihanla ortaya koyanların rüşdiye kısımlarına, 

yaşları on üçten on sekize kadar olan rüşdiye mezunlarının veya bu 

derecedeki bilgilere sahip olduğunu imtihanla ortaya koyan müslim ve 

gayrimüslim öğrencilerin ise idadi mekteplerine kabul edileceği 

belirtilmiştir (Mekatib-i İdâdiyeye Mahsus Talimatname, 1327, s. 23). 

1902 yılında idadilerin öğretim sürelerine göre mevcut derslerin fazla 

olduğu ve öğrencilere ağır geldiği gerekçesiyle leyli idadiler 8, nehari 

idadiler 6 yıla çıkarılmıştı. 1904 yılında ise öğrenim süresi ise tekrar 5 ve 

7 yıla indirilmiştir  (MF. MKT., 662/47_1; Kodaman, 1999: 132). 

Osmanlı Ülkesinde İdadi Mekteplerinin Yayılması 

Eğitimin kendi vatandaş projesini oluşturma programına dönüşmesi, 

Abdülhamid dönemi okul sayısının artışını etkileyen nedenlerden birisi 

olmuştur. Tanzimat döneminden olgunlaşmamış ve çarpık gelişmiş bir 

eğitim sistemini miras alan II. Abdülhamid idaresi, ortaöğretimi en 

dikkate değer kademe olarak belirlemiştir. Devletin eğitim bürokrasisi, 

idadi seviyesindeki göze batan açığı kapatmak suretiyle, sistemi 

tamamlamak yönünde en çarpıcı adımlarından birini atmıştır (Fortna, 

2005: 119). Tanzimat’tan devralınan idadi sayısı beş-altı iken Sultan 

Abdülhamid döneminde büyük bir artış yaşanmıştır. Özellikle 1884’te 

çıkarılan Maarif Hisse-i İanesi kararı ile birlikte bu artış ivme 

kazanmıştır. 1894-95 yılında, yatılı idadi sayısı 18, gündüzlü idadi 

sayısı 35 olup, toplamda 63 idadi mektebi vardı ve bunların tümü 

1884’ten sonra açılmıştır. Bu durum, maarif hissesinin idadi açılımında 

ne kadar önemli bir yeri olduğunu çok net bir şekilde açıklamaktadır. 

Sultan Abdülhamid’in saltanat yıllarının sonuna kadar idadi açılımı 

devam etmiştir. 1902-1903 yılında ülke genelinde 18 yatılı idadide 



4.021 öğrenci, 53 gündüzlü idadide 6.710 öğrenci ve İstanbul’da 4 

idadide 1.810 öğrenci olmak üzere toplamda 12.541 öğrenci eğitim 

görmektedir. Devrin sonunda 1909-1910 eğitim öğretim yılında, 

İstanbul’da idadi sayısı 8 olmuştur. Aynı yıllarda vilayetlerdeki yatılı 

ve yedi yıllık idadi sayısı 23, gündüzlü idadi sayısı ise 78 adettir (F. 

Demirel, 2010: 23, 35, 42). Bu da toplamda 101 İdadi mektebinin 

olduğu anlamına gelmektedir. Abdülhamid devri sonlarında, idadilerde 

okuyan öğrenci sayısının 20.000 civarında olduğunu söyleyen 

Kodaman ise, idadi sayısının 93 resmi, 11 özel ve 5’de askeri olmak 

üzere toplamda 109 olduğunu belirtmiştir (Kodaman, 1999: 129). 

Sultan Abdülhamid’in saltanatından sonra, idadilerin yapısında 

önemli değişiklikler yapılmıştır. Yatılı idadilerdeki eğitim kalitesi 

yeterli bulunmadığından veya bu idadiler, Avrupa’daki liselere nazaran 

yetersiz bulunduğundan, 1910 yılından itibaren idadilerin sultaniye 

dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. 1913-14 ders yılı itibariyle ülkedeki 

tüm yedi yıllık idadiler sultaniye çevrilmiştir. Bunun yanında, 1914 

yılından itibaren uygulanmak üzere, ilk üç yılı rüşdiye son iki yılı idadi 

olan eski beş yıllık idadiler ortadan kaldırılmış ve üç ibtidai, bir ihzari, 

yani hazırlık sınıfı ve iki idadi sınıfından oluşan yeni bir sisteme 

geçilmiştir. Bu yeni yapının idadi kısmı da zirai, ticari, sanayi ve umumi 

olmak üzere dört şubeye ayrılmıştır (F. Demirel, 2010: 54-56). 

Sultaniye çevrilmeyen bu idadiler, sancaklarda bulunan gündüzlü 

idadilerdir. Mezunları imtihanla sultanilere devam etme hakkı elde eden 

bu idadiler, orta öğretimin birinci basamağını oluşturan eğitim 

kurumları olarak varlığını Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar 

sürdürmüştür. 

İdadi ve sultanilerin sayı olarak en zirveyi yakaladığı dönem, I. 

Dünya Savaşı’nın hemen öncesidir. Maarif Nezareti’nin tam da bu 

zamanlara denk gelen 16 Nisan 1914 (3 Nisan 1330) tarihinde tuttuğu 

istatistik bize Osmanlı ülkesinin tümündeki, Yemen’den Kal’a-yı 

Sultaniye’ye, Kudüs’ten Basra’ya, Medine-i Münevvere’den 

Malatya’ya kadar her şehirdeki idadiler hakkında önemli bilgiler 

vermektedir:  

Tablo 1: Osmanlı Devleti’nin 1914 Yılında ait İdadi ve Sultanileri* 

Mektebin 

Bulunduğu 

Yer 

Mektebin İsmi Mektebin Nev’i 

Şakir

danın 

adedi 

Mem

urin 

adedi 

Mual

limin 

adedi 

İstanbul 

Vilayeti 

İstanbul Sultanisi Lise – Leyli  550 17 29 

Mercan Sultanisi Lise – Nehari 395 14 24 

Vefa Sultanisi Lise – Nehari 455 15 24 

Üsküdar Sultanisi Lise – Nehari 242 10 20 

Davutpaşa Sultanisi Lise – Nehari 321 11 22 

Gelenbevi Sultanisi Lise – Nehari 278 10 22 
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Kabataş Sultanisi Lise – Nehari 291 10 22 

İstanbul İnas 

Sultanisi 
Lise – Leyli 350 10 29 

Çatalca 

Sancağı 
Çatalca İdadisi 

Beş Senelik 

İdadi - Nehari 
32 4 9 

Edirne 

Vilayeti 

Edirne Sultanisi Lise- Leyli 330 14 22 

Kırkkilise İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
156 4 9 

Tekfurdağı İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
117 4 9 

Gelibolu İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
150 4 9 

Aydın Vilayeti 

İzmir Sultanisi Lise – Leyli 321 14 22 

İzmir Nehari İdadisi 
Beş Senelik 
Nehari İdadi 

340 4 9 

Aydın Sultanisi Lise – Leyli 202 8 18 

Denizli 
Beş Senelik 

Nehari 
155 4 9 

Manisa 
Beş Senelik 

Nehari 
200 4 9 

Menteşe 

Sancağı 

Menteşe (Muğla) 

Sancağı 

Beş Senelik 

Nehari İdadi 
119 4 9 

ErzurumVilay

eti 

Erzurum Sultanisi Lise – Leyli 383 9 20 

Erzincan İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
154 4 9 

Bayezid İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
87 4 9 

Adana Vilayeti 

Adana Sultanisi Leyli –Lise 150 14 22 

Mersin İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
96 4 9 

Ankara 
Vilayeti 

Ankara Sultanisi Leyli- Lise 397 9 18 

Yozgat Sultanisi Leyli - Lise 439  9 18 

Kırşehri İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
174 4 9 

Kayseri İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
201 4 9 

Çorum İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
151 4 9 

Urfa Sancağı Urfa İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari İdadi 
189 4 9 

İzmit Sancağı İzmit Sultanisi Lise – Leyli 408 10 27 

Balıkesir 

Sancağı 
Balıkesir Sultanisi Lise – Leyli 295 12 22 

 Edremit İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari 
210 4 9 

Bitlis Vilayeti 

Bitlis Sultanisi Lise – Nehari 225 6 15 

Muş İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari 
108 4 9 

Siirt İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari 
70 4 9 



Basra Vilayeti Basra İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari 
95 4 9 

Bağdat 

Vilayeti 
Bağdat İdadisi Lise –Nehari 418 7 19 

Bolu Sancağı Bolu İdadisi 
Beş Senelik 

İdadi – Nehari 
175 4 9 

Beyrut 

Vilayeti 

Beyrut Birinci 

Sultanisi 
Lise – Leyli 255 14 23 

 
Beyrut İkinci 

Sultanisi 
Lise – Leyli 200 12 20 

 Trablusşam İdadisi 
Beş Senelik 

İdadi – Nehari 
103 4 9 

 Lazkiye İdadisi 
Beş Senelik 

İdadi – Nehari 
94 4 9 

 Akka İdadisi 
Beş Senelik 

İdadi – Nehari 
93 4 9 

 Nablus İdadisi 
Beş Senelik 

İdadi – Nehari 
205 4 9 

Rodos Sancağı Rodos İdadisi 
Yedi Senelik 

İdadi – Nehari 
200   

Halep Vilayeti 

Halep Sultanisi Lise – Leyli 285 15 22 

Maraş İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari - İdadi  
195 4 9 

Ayntab Ticaret 

İdadisi 

Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
150 5 9 

Hüdavendigar 

Vilayeti 

Bursa Sultanisi Lise – Leyli 377 15 22 

Bilecik İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
96 4 9 

Söğüt İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
87 4 9 

Kütahya İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
152 4 9 

Eskişehir İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
209 4 9 

Karahisar-ı Sahib 

İdadisi 

Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
226 4 9 

Diyarbekir 

Vilayeti 

Diyarbekir 

Sultanisi 
Lise – Leyli 259 9 18 

 Mardin İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
145 4 9 

 Ergani İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
70 4 9 

 Siverek İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
151 4 9 

Zor Sancağı Zor İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari 
139 4 9 

Suriye Vilayeti 

Birinci Şam 

Sultanisi 
Lise – Leyli 374 9 18 

İkinci Şam Sultanisi Lise – Leyli 250 9 18 

Hama İdadisi 
Beş Senelik 
Nehari – İdadi 

256 4 7 

Sivas Vilayeti Sivas Sultanisi Lise – Leyli 366 9 18 
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Amasya İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
162 4 9 

Tokat İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
152 4 9 

Karahisar-ı şarki 

İdadisi 

Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
104 4 9 

Trabzon 

Vilayeti 

Trabzon sultanisi Lise – Leyli 288 15 22 

Gümüşhane İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
103 4 9 

Rize İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
128 4 9 

Giresun İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
93 4 9 

Ordu İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
140 4 9 

Kastamonu 

Vilayeti 

Kastamonu 

Sultanisi 
Lise – Leyli 393 15 22 

 Sinop İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
104 4 9 

 Kengiri İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
100 4 9 

 
İnebolu Ticaret 

İdadisi 

Beş Senelik 

Nehari – Ticaret 
59 5 9 

Kal’a-yı 

Sultaniye 

Sancağı 

Kal’a-yı Sultaniye 

Sultanisi 
Lise – Leyli 479 11 24 

Konya 

Vilayeti 

Konya Sultanisi Lise  -Leyli 240 9 18 

Niğde İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
184 4 9 

Isparta İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
194 4 9 

Burdur İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
140 4 9 

Nevşehir İdadisi 

Beş Senelik 

Nehari – 

İdadi 

122 4 9 

Antalya 

Sancağı 

Antalya (Teke) 

İdadisi 

Beş Senelik 

Nehari – İdadi 
166 4 9 

Medine-i 

Münevvere 
Sancağı 

Medine-i 
Münevvere İdadisi 

Beş Senelik 
Nehari – İdadi 

128 4 9 

Mamuratülaziz 
Vilayeti 

Mamuratülaziz 
Sultanisi 

Lise – Leyli 233 14 22 

Malatya İdadisi 
Beş Senelik 
Nehari – İdadi 

206 4 9 

Musul Vilayeti Musul İdadisi 
Beş Senelik 
Nehari – İdadi 

203 4 9 

 
Süleymaniye 
İdadisi 

Beş Senelik 
Nehari – İdadi 

48 4 9 

 Kerkük İdadisi 
Beş Senelik 
Nehari – İdadi 

193 4 9 

Van Vilayeti Van Sultanisi Lise – Nehari 168 6 15 



Yemen 

Vilayeti 
San’a Sultanisi Lise – Nehari 180 5 16 

 Taiz İdadisi 
Beş Senelik 

Nehari 
36 4 9 

Kudüs Sancağı 
Kudüs-i Şerif 

Sultanisi 
Lise – Leyli  210 8 18 

Canik Sancağı 
Canik Ticaret 

İdadisi 

Beş Senelik 

Nehari  -İdadi 
142 5 12 

Toplam   19766 619 1254 

* Kaynak: (BOA, MF. İST, H.1332: 14/19). Nezaret’in istatistiğinde toplam öğrenci 

sayısı 19.766 olarak belirtilmiş ki, biz de metinde onu verdik. Ancak, bizim yaptığımız 

toplama işleminde öğrenci sayısı 19.464 oldu. 

Tabloda da görüldüğü üzere, vilayet merkezlerinde genel itibariyle 

sultaniler yer alırken, sancaklarda idadiler bulunmaktadır. Dikkat çeken 

en önemli husus ise I. Dünya Savaşı başlamadan önce, eğitimin ülke 

geneline büyük ölçüde yayıldığıdır. Tabloyu incelediğimizde; 

Edirne’den Bağdat’a, Rize’den Kudüs’e, Kırklareli’nden Yemen’e 

kadar idadilerin açılmış olduğunu görmekteyiz. Bilhassa devletin o 

dönem sınırlarının en uç noktaları olan Akka, Nablus ve Lazkiye gibi 

Suriye’nin güneyinde; San’a ve Taiz gibi Arap Yarımadasının 

güneybatısında ve Beyrut, Basra gibi Ortadoğu bölgesinde açılan 

okullar, devletin eğitimi taşraya yayma çabasının netice verdiğini 

göstermektedir. Etnik köken olarak Arap halkının yoğunlukta 

bulunduğu yerlerde, öğrenci sayısının azımsanmayacak miktarda 

olması, o dönemde hala Arap-Türk çatışmasının başlamadığını ve 

Arapların Osmanlı’yı kendi devletleri olarak görmeye devam ettiklerini 

göstermektedir. Bağdat İdadisi’nin 418 öğrenci mevcudu, bunun en 

belirgin örneğidir. Yine Kürt halkının yoğunlukta bulunduğu, Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde açılan ve devam eden idadiler, Osmanlı 

Devleti’nin bu bölgede maarifin ışığını yakmaya çalıştığını 

göstermektedir. Halkın bu okullara ilgisi de yabana atılmayacak kadar 

vardır. Diyarbekir’deki 259, Siverek’teki 151, Mardin’deki 145, 

Bitlis’teki 225, Muş’taki 108 öğrenci mevcutları yöre halkının idadilere 

rağbetinin örnekleridir. Bunların yanında yabancıların okul açarak ve 

misyonerler göndererek ilgilenmeye çalıştıkları coğrafyada idadilerin 

açılması, sahanın tamamen onlara bırakılmadığını ve rekabete 

girişildiğini işaret etmektedir. İngilizlerin ve Fransızların adeta kuşatma 

altına aldığı Şam, Beyrut, Bağdat gibi şehirlerde idadiler açılması bu 

yönüyle oldukça önemlidir. Nice zahmet ve zorlukla kurulan idadilerin 

bir kısmı, I. Dünya Savaşı neticesinde sınırlarımızın dışında kalsa bile 

Misak-ı Milli sınırları içinde kalan idadiler, Osmanlı’dan miras kalan 

en değerli eğitim kurumları olmuştur.     
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Devralınan bu tablo, II. Abdülhamid devrinden sonra kaybedilen 

topraklarla beraber giden okulların ve o okullarda yetiştirilen 

öğrencilerin ne büyük çapta olduğunu göstermesi açısından anlamlıdır.  

Malatya İdadi Mektebi 

Modern eğitim kurumlarından idadilerin önem kazanmasıyla 

birlikte taşraya yayılması, ya yeni binaların açılması ya da rüşdiyelerin 

lağvedilip idadilerle birleştirilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Malatya 

idadisi ise rüşdiye ile birleştirilme neticesinde kurulmuştur. Bu 

birleşmeler yukarıda belirttiğimiz üzere 1892’de başlamıştır ve bu 

dönüşümün altında yatan en önemli etken maliyede yaşanan 

sıkıntılardır.  

İdadilerin açılmaya başlamasıyla birlikte, genel olarak vilayet 

merkezindeki idadilerin yedi yıl eğitim veren yatılı okul olması, 

sancak/liva merkezlerindeki idadilerin ise beş yıl eğitim veren gündüzlü 

okullar olması bir kural haline gelmişti. Bu durumda en önemli 

düşünce, ülkenin idadi eğitimi almak isteyen tüm gençlerinin bu 

okullara gidebilmesini sağlamaktı (Somel, 2015: 159). Ancak, yatılı 

idadilerin masrafı çok olduğundan, her vilayet merkezinde yatılı idadi 

açmak mümkün olamamıştır. Malatya ve çevresindeki öğrencilerin 

gidebileceği bir idadi, vilayet merkezi olan Mamuratülaziz’de 1887-

88’de açılmıştı (M. Cevad, 2001: 237), fakat leyli olarak açılması 

mümkün olmamıştı. Bu nedenle Maarif Nezareti, yatılı idadi açılma 

durumu olmayan vilayetlerde ikamet edenlerin, çocuklarını hangi 

vilayetlerdeki yatılı idadilere göndereceklerini belirlemişti. Buna göre, 

Mamuratülaziz vilayetinden isteyen öğrencilerin, Erzurum ve Trabzon 

yatılı idadilere alınması kararlaştırılmıştı (F. Demirel, 2010: 53; Somel, 

2015: 160).  Örneğin, Malatya Belediye Tabibi Mehmet Tahir Efendi 

vefat edince, tahsile devam etmek isteyen oğlunun Erzurum Leyli 

İdadisi’ne ücretsiz olarak alınması kararlaştırılmıştı (BOA, DH. 

MKT.,H.1317: 2226/113). Ancak, mesafenin uzak olmasından dolayı 

bu uygulamadan istenen verim alınamamış, bu projeye ilgi gösteren pek 

olmamıştır (Yıldız, 2007: 167). Bunun üzerine, 1891 yılından itibaren 

Mamuratülaziz İdadisi’nin leyli idadiye çevrilmesi gündeme alınmış ve 

1894 yılında karara bağlanmıştır. Resmi açılışı 1896 yılında yapılabilen 

Mamuratülaziz Leyli İdadisi 1898-1899 ders yılında tekrar gündüzlüye 

çevrilmiştir (F. Demirel, 2010: 33; Y. Demirel, 2012: 176). İdadiler 

açılırken vilayet merkezlerinde leyli (yatılı), liva merkezlerinde ise 

nehari (yatısız) idadiler açılması hedeflenmişti. Malatya Rüşdiyesi’nin 

(Nalcı & Gün, 2018) idadiye dönüştürülmesi ise 28 Ağustos 1900 (15 

Ağustos 1316) tarihinde gerçekleştirildi(BOA, MF. MKT., 

H.1327:930/35; Dönüşümün 1900 yılında gerçekleştirildiği bilgisi için 

ayrıca bkz. Maarif Salnamesi H. 1319, 875; BOA, MF MKT., H. 1318: 



525/21; BOA, MF. MKT.,H. 1327: 1134/30). 1900 yılının Eylül ayında 

ise, Mamuratülaziz Valisi Rauf Bey, idadinin resmi açılışının Cülus-ı 

hümayunun yıldönümünde yapıldığını ve açılışta padişaha dualar 

edildiğini merkeze bildirmiştir (BOA, MF. MKT.,H.1318: 525/21). 

Malatya İdadi Mektebi İdaresi, 1900 yılında hükümet civarındaki 

rüşdiye olarak kullandıkları binada altı sınıflı olarak geçici olarak 

devam etme kararı almıştı. Ancak, buranın dar oluşu ve artan öğrenci 

sayısı ile birlikte yetersiz kalması üzerine 1902 yılında Akpınar 

Mahallesi’ndeki Nazif Efendi Konağı’na taşınmaya karar verilmiştir 

(BOA, MF. MKT.,H: 1320: 650/5; Yücel, 1994: 511). Malatya İdare 

Meclisi, emekli bir alay katibine ait olan Nazif Efendi Konağı’nın yeni 

idadi binası olarak seçilmesinden sonra bina içerisinde iyileştirmeler 

yapılmasına karar verdi. Özellikle, 1902 yılında idadi öğretiminin 

livalarda 5 yıldan 6 yıla çıkarılması ile zaten yeni bir sınıfa ihtiyaç hasıl 

olmuştu. Bunun için yeni bir sınıf meydana getirilmesi gerekirken bu 

arada diğer eksikler de giderilecekti. Burada bu yenileme ile birlikte 

hangi kalemde alımlar yapıldığını belirtmek istiyoruz ki, klasik eğitim 

kurumlarına göre nelerin değiştiğini daha somut olarak görebilelim. 

Yeni kurulacak olan 6. sınıfa muallim kürsüsü, muallim sandalyesi, 

yazı tahtası, sıra tahtaları ve soba. Ayrıca, müdür odasına en iyisinden 

kilim, muallim odasına ve mescid-i şerife orta kalitede bir kilim. Müdür 

ve muallim odasına minder, yastık, koltuk-kanepe ve pencereler için 

perde. Burada, dershane pencereleri için 27 adet, bundan ayrı olarak 

müdür, muallim, mubassır2 ve hademe odalarına da birer perde 

istenmesi, idadi binasının 30 civarında penceresi olan büyük bir bina 

olduğunu ortaya koymaktadır. Vali Rauf Bey’in Maarif Nezareti’ne 

yazdığı yazıda bina için “cesim” tabirini kullanması bu durumu teyit 

etmektedir. Zaten, diğer türlü “141 öğrenci (Maarif Salnamesi, H. 1319: 

875)”yi içinde barındırması pek kolay olmazdı. Dikkati çeken bir başka 

unsur da cemaatle namaz kılınması için konak salonun mescit olarak 

seçilmesi ve buranın eksiklerinin tamamlanmaya çalışılmasıdır (BOA, 

MF. MKT., H.1320: 650/5; BOA, MF. MKT.,H. 1323: 891/39). Bu 

durum, Osmanlı modernleşmesinin kendine özgü tarafını da açığa 

çıkarmaktadır; batıdan aldığı öğelerle kendine ait unsurları 

birleştirmeye çalışan bir modernleşme düşüncesiolarak görülebilir. 

1905 yılının Aralık ayında meydana gelen depremle idadi binası 

olan konak tümüyle yıkılmıştır (BOA, MF. MKT., H. 1324: 915/46). 

                                                             
2 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile her idadinin bir mubassırı olması şart koşulmuş ve 

görev-sorumlulukları belirtilmişti. Buna göre mubassırlar, teneffüslerde öğrencilerin 
yanından ayrılmayıp, onların hal ve hareketlerini kontrol edeceklerdi. Bir olumsuzluk 

gördüklerinde durumu idareye bildireceklerdi. Öğrencilerin sabah ve akşam yoklamalarını 

almak yine mubassırların görevleriydi (Cevat: 2001, s. 344).     
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Binanın kullanılamayacak hale gelmesi üzerine idadi mektebi olmaya 

elverişli başka bir mekân bulunmuştur. Kira bedelinin aylık 400 kuruş, 

yani, yıkılan binadan aylık 50 kuruş yüksek olması üzerine durum 

Maarif Nezareti’ne bildirilmiştir. Nezaret, yıllık 600 kuruş tutan bu 

meblağın İdadi Mektepleri Taşra Kira tertibinden ödenmesini uygun 

bulmuştur (BOA, MF. MKT., H. 1324: 915/46). Böylelikle, Malatya 

İdadisi 1906 yılında ikinci mekânına geçerek burada eğitim öğretime 

devam etmiştir. İlerleyen yıllarda, hem bu hanenin okul binası olarak 

yetersizliği hem de her yıl ödenmekte olan 4800 kuruş kira ücreti, yeni 

bir idadi binası yapılmasını gündeme getirdi. Ayrıca, hemen hemen her 

vilayet merkezinde idadi mektebi inşa edilmiş olmasından dolayı sıra 

liva merkezlerine gelmişti (BOA, MF. MKT.,H. 1327: 1134/30). 

Vilayette yapılan çalışmalarda Malatya’ya da Mamuratülaziz’deki 

idadiye benzer bir idadi binası yapılması tasarlanmış, ancak 

Malatya’nın liva olması ve yapılacak idadinin de nehari olması 

nedeniyle buna izin çıkmamıştı. Dolayısıyla, II. Abdülhamid’in son 

zamanlarında gündeme gelen yeni idadi binası meselesi II. Meşrutiyet 

yıllarına sarkmıştır. Ancak bu dönemde de idadi, uzun süre kiralık 

binada faaliyetine devam etmiştir (1328-1329 Senesine Mahsus 

İhsaiyyat Mecmuası, 1334: 26). Malatya İdadisi, II. Meşrutiyet 

döneminin sonlarında ise Hüseyin Bey Mahallesi’nde maarife ait bir 

binada eğitim öğretim çalışmalarına devam etmektedir (BOA, MF. İST. 

H. 1335: 32/58; BOA, MF. İST.,H. 1336: 45/35). Yücel ise, 1913 yılı 

sonlarında Sultan Suyu Çiftliğinin zahire ambarı olan şimdiki binaya 

bazı tadilatlar yapılarak nakledildiğini, I. Dünya Savaşı’nın patlak 

vermesiyle burası askeri ambar yapıldığından okulun çarşı civarındaki 

İsmetiye mahallesindeki kilisenin yanında bulunan Ermeni Mektebine 

taşındığını belirtmektedir (Yücel, 1994: 511).  

Okulun Öğretim Kadrosu ve Eğitim Öğretim 

1892 yılında ”...vilayet ve liva merkezlerinde kadimen mevcut 

rüşdiye mekteplerinin mukaddema şeref sadır olan irade-i seniyyeye 

tevfikan idadiye ile birleştirilerek muallimin ve talebesinin anlara nakil 

ve kalbine (dönüşümüne) ve işbu tertib-i cedidin bu sene-i tedrisiyeden 

itibaren mevki-i icra” (Kodaman, 1999: 122; M. Cevat, 2001: 240) sına 

karar verilmesinden sonra birleştirilmesi düşünülen rüşdiye mektepleri 

öğretmen ve öğrencileri ile birlikte idadi mekteplerine taşınmaya 

başlamıştı. Bu birleşim kararı Malatya Rüşdiyesi’ni de etkilemiştir. 

1900 yılında açılan Malatya İdadi Mektebi, idadi ile birlikte rüşdiye 

öğretimi yapacak şekilde programlanmıştır. Bu yönüyle Malatya 

İdadisi’ne yeni bir okul denilebileceği gibi 30 yıllık geçmişi olan bir 

okul da denilebilir. 



Malatya İdadisi’nin ilk muallim kadrosu, lağvolunan Malatya 

Rüşdiyesi’nden kaydırılan Mehmed Tevfik Efendi, Mahmud Efendi ve 

Reşid Efendi’ye ilave olarak Meclis-i Maarif tarafından müdür olarak 

Halep İdadisi’nden tayin edilen Nabi Bey ve Erzurum İdadisi’nden 

tayin edilen Ali Rıza Efendi ile tamamlanmıştır. Malatya Rüşdiyesi’nin 

iki hademesi yine burada görevine devam ettirilirken, mubassırlığa ise 

Mamuratülaziz İdadi Mektebi ambar memurluğundan Nuri Efendi 

getirilmiştir (BOA, MF. MKT., H. 1318: 538/31). Böylece, idadi 

mektebinin ilk kadrosu oluşmuştur:   

 Tablo 2: Malatya Mekteb-i İdadisi’nin İlk Kadrosu ve Görevlendirme* 

Muallim Ders Saat Muallimin Menşei 

Nabi Bey 

Fransızca 10 

Halep İdadi Mektebi 

Hendese 4 

Cebir 2 

Hıfz-ı sıhha 2 

Resim 5 

Toplam 23 

Mehmed Tevfik 

Efendi 

Arapça 10 

Mülğa Malatya 

Rüşdiyesi muallim-i 

evveli 

Türkçe 6 

Tarih 8 

Hüsn-i Hat 6 

Toplam 30 

Mahmud Efendi 

Akaid 15 Mülğa Malatya 

Rüşdiyesi muallim-i 

sanisi 

Türkçe 3 

Toplam 18 

Reşid Efendi 

Türkçe 8 
Mülğa Malatya 

Rüşdiyesi muallim-i 

salisi 

Farısi 7 

Ahlak 4 

Toplam 19 

Ali Rıza Efendi 

Hesab 9 

Erzurum İdadi 

Mektebi muavin-i 

evveli 

Coğrafya 9 

İlm-i eşya 5 

Usül-i defteri 1 

Toplam 24 

Hademe (2 kişi)   
Mülğa Malatya 

Rüşdiyesi 

Mubassır (Nuri 

Efendi) 
  

Mamuratülaziz İdadi 

Mektebi ambar 

memuru 

*Kaynak:(BOA, MF. MKT., H. 1318: 522/47; Maarif Salnamesi, H. 1319, 
875). 

Malatya İdadisi, ikinci yılında müdür değişikliği yaşamıştır. Okulun 

ilk müdürü olarak Halep’ten atanmış olan Nabi Bey, okulun sağlıklı 

şekilde yürütülmesi için büyük çaba ortaya koymuş, muallimlerin maaş 

sorununun aşılması için Nezaret ile temas kurmaktan çekinmemiştir 

(BOA, MF. MKT., H. 1318: 547/9). Ancak, 1901 yılında sağlık ve maaş 
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sorunlarını gerekçe göstererek başka bir yere naklini istemiştir. Bunun 

üzerine Maarif Nezareti, Nabi Bey’in tayinini Akka İdadisi 

müdürlüğüne çıkarırken, Malatya İdadisi’ne ise Mardin İdadisi Müdürü 

olan Muharrem Efendi görevlendirilmiştir. Maarif Nezareti Muharrem 

Efendi’ye verilecek dersleri de belirlemiştir. Buna göre Muharrem 

Efendi, müdürlük görevinin yanında Hıfz-ı sıhha, Coğrafya, İlm-i eşya 

ve Usül-i defteri derslerine girecek ve 1050 kuruş maaş alacaktır (BOA, 

MF. MKT., H. 1318: 544/33; BOA, MF. MKT., H. 1319: 577/42; BOA, 

MF. MKT., H. 1319: 584/19; BOA, MF. MKT.,H. 1320: 629/43. Bu 

arada, muallimlik yapmakta zorlandığı düşünülen Reşid Efendi 

mubassırlığa kaydırılırken, Bah Nahiyesi ibtidai muallimliğinde 

bulunan, ehliyeti ve liyakati ile bilinen Hafız Ali Efendi ise idadi 

muallimliği görevine getirilmiştir (BOA, MF. MKT., H. 1319: 618/4; 

BOA, MF. TLY., H. 1320: 101/48). 

Bu değişikliklerden sonra Malatya İdadisi muallimleri ve girdikleri 

dersler aşağıdaki tablodaki gibi şekillenmiştir:  

Tablo 3: 1902 (H. 1320) Yılı Malatya İdadisi Muallimleri ve 

Girdikleri Dersler* 

Muallim Ders Saat 

Muharrem Efendi Malumat-ı ziraiyye ve sıhhiyye 6 

Hendese 5 

Resim 6 

Türkçe (3. 4. sınıflara) 6 

Toplam 23 

Ali Rıza Efendi Hesab 11 

Kitabet 4 

Türkçe (2. sınıfa) 5 

İlm-i eşya 3 

Usül-i defteri 1 

Toplam 24 

Tevfik Efendi Coğrafya 13 

Tarih 8 

Cebir 2 

Toplam 23 

Mahmud Efendi Arapça 12 

Farsça 8 

Toplam 20 

Ali Efendi Ûlum-ı diniye ve ahlakiyye 18 

Türkçe (1. sınıfa) 6 

Toplam 24 

Abidin Efendi Hüsn-i hat 7 

Münhal Fransızca 12 

*(BOA, MF. MKT., H. 1321:  753/86; Maarif Salnamesi, H. 1321, s. 651). 

 



Bu çizelgede gösterilen muallimlere ait ders programı uzun ömürlü 

olmamıştır. Zira, 1902 yılının Eylül ayında nehari idadilerin ders 

süresinin 6 yıla çıkarılması ve buna bağlı olarak müfredatta 

değişiklikler yapılması kararlaştırılmıştı (BOA, 2014: 224-225). Bu 

değişiklikle idadi mekteplerinde meslek derslerinin artırılması,  şehrin 

durumuna göre ziraat, ticaret ve sanayi şubelerinin veya derslerinin 

ilave edilmesi planlanmıştı. Malatya İdadisi müfredatına ise ziraat 

dersleri eklendi. Bundan başka, muallimlerden tayini çıkanlar olmuştu. 

Önce, idadi müdürü Muharrem Efendi’nin, Kütahya İdadisi müdürü 

Osman Efendi ile becayişi kararlaştırılmıştır. Ardından da Ali Rıza 

Efendi’nin tayini Gümülcine İdadisi’ne çıkarılmıştır (BOA, MF. MKT., 

H. 1321: 717/58).  

Hüdavendigar Maarif Müdürü’nün yazısından anlaşıldığına göre, 

Osman Efendi Kütahya’dan ayrılmış, ancak Malatya’da göreve 

başlamamıştır. Nitekim, Osman Efendi’nin Kütahya’dan ayrılışından 

birkaç ay sonra Malatya İdadisi’ne başka bir müdür tayin edilmiştir 

(BOA, MF. MKT., H. 1321: 747/44). Yeni müdür göreve başlayıncaya 

kadar müdürlüğe Mehmed Tevfik Efendi vekalet etmiştir (BOA, MF. 

MKT.,H. 1321: 752/54). Malatya İdadisi’ne gelen müdür ise İbrahim 

Ziyaeddin Efendi’dir. Bundan önce Bağdat, Diyarbekir ve Taiz3 

İdadilerinde görev yapan İbrahim Ziyaeddin Efendi, hakkındaki 

şikâyetler üzerine Taiz İdadisi müdürlüğünden alınmış ve daha az 

maaşla Malatya İdadisi müdürlüğü görevine getirilmiştir. İbrahim 

Ziyaeddin Efendi’nin 6 Kasım 1903 (23 Teşrin-i evvel 1319) tarihinde 

Malatya İdadisi Müdürü olarak, Maarif Nezareti’ne eski hizmetlerine 

dair evraklarını gönderdiğine dair yazısı, bu tarihte görevinin başında 

olduğunu göstermektedir (BOA, MF. MKT., H. 1321: 757/8). Malatya 

İdadisi’ndeki bu müdür değişimleri, yenilenen idadi programlarının 

düzenlenmesinde bir süre belirsizlik yaşanmasına neden olmuştur. 

Nitekim, yapılan program değişikliklerinin Malatya İdadisi’ne 

uyarlanmasıyla ilgili bir maarif dosyasında 3 farklı evrakta 3 farklı 

müdür ismi (Muharrem – Osman - İbrahim Ziyaeddin) zikredilmiştir 

(BOA, MF. MKT., H. 1321: 753/86). 

1902-1903 yılında tayini çıkan bir diğer muallim ise Ali Rıza 

Efendi’dir (BOA, MF. MKT., H. 1318: 522/47). Ali Rıza Efendi, 

Malatya İdadisi’nin Fransızca, Hesap, Hendese ve Cebir muallimi 

olmuş, bazı programlarda farklı derslere de girmiştir. Bununla beraber 

Ali Rıza Efendi, Maarif Nezareti’ne ara ara yazdığı dilekçelerle, kendi 

mağduriyetinin giderilmesini beklediğini ifade etmiştir. Kendisini 9 

yıldır maarife adadığını, gayretleri ve başarısı nedeniyle kısa zamanda 

                                                             
3Ta’iz veya Arapça şekliyle Ta’izz yazılır. Yemen’de bir şehirdir. 
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terfi ettirildiğini söyleyen Ali Rıza Efendi, Malatya’ya gönderilmesini 

de Erzurum Maarif Müdürü’nün haset ve düşmanlığına bağlamıştır 

(BOA, MF. MKT., H. 1319:  590/7). Malatya’nın havasına da uyum 

sağlayamadığını söyleyen Ali Rıza Efendi, 1902 yılında yaklaşık 10 

yıldır görmediği ailesini ziyaret maksadıyla Der saadet’e ve Sinop’a 

gitmek için izin almış (BOA, MF. MKT.,H. 1320: 650/12; BOA, MF. 

TLY. H. 1320: 101/86), ancak eğitim-öğretim yılı başlamış olmasına 

rağmen kendisi gecikmiştir (BOA, MF. MKT., H. 1321: 668/8). 1903 

eğitim-öğretim yılı başlamak üzere iken ise Gümülcine İdadisi’ne tayin 

edilmiştir (BOA, MF. MKT., H. 1321: 732/2; BOA, MF. MKT., H. 

1321: 745/17). 

Bu muallim değişikliklerinden ve idadilerde yapılan 

düzenlemelerden sonra 1903 eğitim-öğretim yılı için hangi muallimin 

hangi derse girip aylık ne kadar maaş alacağı şu şekilde belirlenmiştir: 

Müdür İbrahim Ziyaeddin Efendi 650 kuruş maaşla Coğrafya ve Tarih 

dersine; Mehmed Tevfik Efendi 600 kuruş maaşla Kitabet, İlm-i eşya, 

Usul-i defteri ile 2, 3 ve 4. sınıfların Türkçe dersine; Abidin Efendi, 110 

kuruş maaşla Hüsn-i hat dersine; Mahmud Efendi 300 kuruş maaşla 

Arapça ve Farsça dersine; Hafız Ali Efendi 330 kuruş maaşla Ulum-ı 

diniyye ve ahlakiyye ile 1. sınıfların Türkçe dersine gireceklerdir. 

Malumat-ı ziraiyye ve sıhhıye, Cebir ve Hendese dersleri için giden Ali 

Rıza Efendi’nin yerine uygun bir muallimin bulunması ve 300 kuruş 

maaşlık Fransızca ve 110 kuruş maaşlık Resim muallimlikleri için de 

yine uygun bir muallim bulanacağı vakte kadar bu derslerin açık 

bırakılması kararlaştırılmıştır(BOA, MF. MKT., H. 1321, 753/86). 

Programda boş kalan Malumat-ı ziraiyye, Cebir, Hendese ve Hesap 

dersi için 1903-1904 eğitim-öğretim yılının ortalarında, Konya 

Darülmuallimin-i Âli Fünun şubesi mezunlarından Ekrem Efendi tayin 

edilmiştir. Ekrem Efendi, 25 Ocak 1904 (12 Kanun-i sani 1319) 

tarihinde göreve başlatmıştır (BOA, MF. MKT.,H. 1321: 766/68). 

Fransızca ve Resim dersleri için ise ayrı bir muallim tayini ancak 1904 

yılı eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmiştir. Bu dersler için seçilen kişi 

1904 yılında Mamuratülaziz İdadi Mektebinden birinci olarak mezun 

olan Lütfi Efendi’dir. 1885 (R.1301) doğumlu olan Lütfi Efendi, özel 

hocalardan Fransızca dersi almıştır. Göreve vekaleten başladığı 5 Eylül 

1904 (23 Ağustos 1320) tarihinde henüz 19 yaşındadır (BOA, MF. 

MKT.,H. 1322: 820/8). Asaletini ise, 8 ay sonra, Maarif Nezareti 

tarafından yapılan imtihanda başarılı olduktan sonra elde 

edecektir(BOA, MF. MKT.,H. 1327: 1118/8). Ekrem Efendi’nin de 

yeni mezun olduğunu göz önüne aldığımızda Malatya İdadisi öğretim 

kadrosunun epey gençleştiğini düşünebiliriz. 



1902 yılında 6 yıla çıkarılan nehari idadi müfredatları 1904 yılında 

tekrar 5 yıla indirilmiştir. Yeni programla birlikte baktığımızda Malatya 

İdadisi öğretim kadrosu ve personelinde pek bir değişiklik olmadığını 

görmekteyiz: 

Tablo 4: H.1325 Mamuratülaziz Salnamesi’ne Göre Malatya İdadisi* 

Görev İsim 

Müdür İbrahim Ziyaeddin Efendi 

Tarih ve Coğrafya muallimliği İbrahim Ziyaeddin Efendi 

Cebir, Hendese, Malumat-ı ziraiyye 

muallimliği 

Ekrem Efendi 

Ulum-ı diniyye, Türkçe ve Ahlak 

muallimliği 

Ali Efendi 

Türkçe ve Kitabet muallimliği Mehmed Tevfik Efendi 

Arapça ve Farsça muallimliği Mahmud Nedim Efendi 

Hüsn-i hat muallimliği Abidin Efendi 

Fransızca ve Resim muallimliği Lütfi Efendi 

Mubassır Muharrem Efendi 

Bevvab Ali Efendi ve Hacı Muaz Efendi 

*(Mamuratülaziz Salnamesi, H. 1325, s. 86-87);Normal şartlarda salnameler bir yıl 

önceki bilgileri ifade etmektedir. Buna göre bu bilgilerin H. 1324, yani 1906-7 yılına 
ait olması gerekir. Ancak Malatya İdadisi ile ilgili öğrenci sayısının verildiği sütunda 

bu sayıların H. 1321-1322 yılına ait olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla 

tablolaştırdığımız bu bilgilerin 1904-1905 yılına ait olması daha yüksek ihtimaldir. 

Cebir, Hendese ve Ziraat muallimi Ekrem Efendi 1906 yılında, 

İbrahim Ziyaeddin Efendi 1907 yılında Malatya İdadisi’nden 

ayrılacaklardır. Ekrem Efendi, 1906 yılı yaz dönemi tatilinde evlilik 

izni alarak İstanbul’a gitmişti. Giderken 3 ay izin isteyen Ekrem 

Efendi’ye Maarif Nezareti’nce tatil günlerini aşmasının doğru 

olmayacağı ifade edilerek, okullar açıldığında Malatya’da olması, aksi 

durumda istifa etmiş sayılacağı söylenmişti (BOA, MF. MKT., H. 

1324: 940/14). Mehmed Tevfik Efendi’nin 1906 yılı sonlarında yazdığı 

dilekçede Cebir, Hendese ve Ziraat derslerinin yaklaşık 5 aydır boş 

olduğunu söylemesinden anlaşıldığına göre Ekrem Efendi, görevine 

(vaktinde) dönmemiş ve “müstafi” sayılmıştır. Ekrem Bey’den boşalan 

dersler için idadi muallimlerinden Mehmed Tevfik ve Lütfi Efendilerle 

birlikte Arapgir Rüşdiye Mektebi muallimi Mustafa Efendi talip 

olmuştur. Ancak, Maarif Nezareti, mahalli idareden gelen mali 

sebeplere bağlı bu talepler yerine Darulmuallimin’den yeni mezun İsa 

Efendi’nin bu göreve getirilmesini uygun görmüş ve İsa Efendi’nin 

ataması yapılmıştır. İsa Efendi’nin göreve başlama tarihi oldukça 

uzamış ve 13 Mart 1908 (1 Mart 1324)’i bulmuştur (BOA, MF. MKT., 

H. 1325: 1022/50). Bu tarihte göreve başlayan İsa Efendi, II. Meşrutiyet 

yıllarında da burada muallimlik yapmaya devam edecektir (BOA, MF. 

MKT., H. 1331: 1185/51). Bu arada, Malatya İdadi müdürlüğünden 2 
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Şubat 1908 (20 Kanun-i sani 1323) tarihinde ayrılan İbrahim Ziyaeddin 

Efendi’nin yerine ise 3 Şubat 1908 (21 Kanun-i sani 1323) tarihinde, 

Hüseyin Avni Efendi gelmiş ve kadro bir kez daha yenilenmiştir (BOA, 

MF. MKT., H. 1325: 1022/50).  

II. Abdülhamid döneminin ardından, idadinin öğrenci mevcudunun 

artışına paralel olarak muallim sayısı da artırılmıştır. 1912-13 ve 1913-

14 yıllarında 3 idareci ve 8 muallim olmak üzere 11; 1915-16 yılında 

ise 3 idareci ve 11 muallim olmak üzere 14 kişilik bir eğitim öğretim 

kadrosu vardır. Ayrıca, okutulan derslerin önemli ölçüde değiştiği 

görülmektedir. Örneğin, II. Abdülhamid döneminde her programda yer 

bulan Arapça ve Farsça dersleri bu dönem okutulan dersler arasında 

bulunmamaktadır. 1915-16 eğitim öğretim yılında 3 öğretmenin 

Malumat-ı Sınaiyye dersleri vermesi dikkat çekmektedir. 1916-17 

yıllarına ait bir ihsaiyyat cetvelinde ise Malatya İdadisi’nin türü 

“Nehari, Umumi ve Sına’i” olarak geçmektedir. Bu durum I. Dünya 

Savaşı yıllarında okulun ‘Sına’i” türüne dahil edildiğini göstermektedir 

(BOA, MF. İST.,H. 1336: 45/35). Savaştan sonra ise Malatya İdadisi, 

yine “umumi idadiler” arasında yer almaktadır (Türk, 2014: 356). 

1912-13 ile 1915-16 yıllarında muallimlerin verdikleri dersler 

şu şekildedir: 

Ders     1912-13 

 1915-16 

 Sınıf-ı İbtidaiyeDersleri muallimini  - 

  1   Ulum-ı Diniyye ve Fıkhiyye

   1   1  

 Türkçe ve Kitabet    1 

  1   Riyaziyat  

   1   1  

 Ulum-ı Tıbbiyye ve Sıhhıye ve Hikemiyye 1 

  1   Tarih ve Coğrafya 

   1   1  

 Fransızca     1 

  1   Malumat-ı Medeniyye ve 

Ahlakiyye  1   -  

 Malumat-ı Sınaiyye    - 

  3   Resim ve Hüsn-i hat 

   2   1  

 Terbiye-i Bedeniyye    1 

  1   Toplam  

   10   12 



II. Abdülhamid döneminde olduğu gibi II. Meşrutiyet yıllarında da 

öğretmen kaynaklarının farklılığı devam etmiştir. Ancak II. Meşrutiyet 

döneminin en önemli farkı, artık Darülfünun mezunu öğretmenlerin 

varlığıdır. Bunun yanında öğretmenlerin Darülmuallimin 

mezunlarından seçilmesinden, hedefe ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. 

1912-13, 1913-14 ve 1915-16 yıllarına ait mezun oldukları okullara 

göre, Malatya İdadisi öğretmen sayısı aşağıdaki gibidir (1328-1329 

Senesine Mahsus İhsaiyyat Mecmuası, 1334: 27; Alkan, 2011: 243-

245; BOA, MF İST., H. 1335: 32/58): 

Mezun Olunan Okul             1912-13 1913-14 1915-16 

Darülfünun Ulum-ı Edebiye Şubesi    1      1   1 

Darülfünun Hukuk Mektebi  -1 

Darülfünun Eczacı Mektebi  1 1  1 

Mekteb-i Mülkiye   1 1  1 

Darülmuallimin-i Aliye  1 1  1 

Mekteb-i İdadi   6 1    

Özel eğitim alan   6 4   

Listelediğimiz bu rakamlar arasında 1912-13 yılında Mekteb-i İdadi 

mezunlarından 6 öğretmenin 1913-14 yılında yer almaması, bunların 

yerine 6 öğretmenin özel eğitim almış olduğunun belirtilmesi, 

verdiğimiz kaynaklardan birinin hata yapmış olabileceğini akla 

getirmektedir. Ayrıca, listelerdeki muallim sayısı ile yukarıda 

verdiğimiz eğitim öğretim kadrosu toplam sayısının farklı oluşu 

idarecilerin derse girip girmemesi ile ilgili olmalıdır. 

1914’te başlayan I. Dünya Savaşı yılları, her yönüyle, ülkenin en zor 

ve felaketli günleri olmuştur. Malatya İdadisi de bu savaştan doğal 

olarak bir hayli etkilenmiştir. Örneğin, okulu terk eden öğrenci 

sayısında fevkâlade bir artış yaşanmıştır (BOA, MF. İST.,H. 1336: 

45/37). Ayrıca, Fransızca muallimi Orosyon Cebelciyan’ın evinde silah 

sakladığının saptanması sonucunda tutuklanması ve görevinden 

azledilmesi (BOA, DH. ŞFR., H. 1333: 53/277) gibi savaş döneminin 

kargaşa ortamını yansıtan olaylar meydana gelmiştir.  

Bu zorlu yılları ağır aksak da olsa atlatan Malatya İdadisi, 

cumhuriyete ulaşan eğitim kurumlarından birisi olmuştur. Osmanlı 

ortaöğretim kurumu olan idadiler, Cumhuriyet’in ilanıyla 1923-24 

öğretim yılından itibaren bir kısım değişikliklerle ortaokul ve liselere 

dönüşmekle birlikte mekteplerin yapısı, öğretim süresi, programları, 

nicelik ve nitelikleri itibariyle imparatorluktan ulus devlete miras olarak 

kalmış ve Cumhuriyet sonrası ortaöğretim kurumlarının temelini 
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oluşturmuştur. Malatya İdadisi de genel idadilerle birlikte 

Cumhuriyet’e devrolan ve lise adını alan eğitim kurumlarından 

olmuştur (Türk, 2014: 356, 368) Türkiye Cumhuriyeti Maarif 

Vekaleti’nin 1923-24 (R.1339-40) yıllarına ait yayınladığı İhsaiyyat 

Mecmuasında4 Malatya İdadisi artık, bir devreli erkek liseleri arasında 

yer almaktadır. İbtidai sınıflarında 170, birinci devre sınıflarında 61 

olmak üzere toplamda 231 öğrencisi mevcut olan lisenin 3 vekil ve 16 

asil olmak üzere 19 öğretmeni bulunmaktadır (1339-1340 Ders Senesi 

İhsaiyyat Mecmuası, 1341: 43).  

Okula Dair İstatistikler / Öğrenci ve Öğretmen Rakamları 

Malatya İdadisi, bir yönüyle rüşdiyenin devamı olduğundan, ilk 

açılan bazı idadilerde görülen öğrenci mevcudunun yetersizliği gibi bir 

durum yaşamamıştır. Örneğin Konya İdadisi ilk açıldığında öğrenci 

mevcudu sadece 8’dir (Sarıçelik, 2009: 147). Hatta Malatya İdadisinin 

henüz ilk yıllarında Maarif Nezareti ile yapılan yazışmalarda okul 

öğrencilerinin çokluğuna vurgu yapılmıştır (BOA, MF. MKT.,1318: 

540/6; BOA, MF. MKT.,H. 1319, 607/39; BOA, MF. MKT.,H. 1321, 

732/27). II. Abdülhamid dönemine ait iki maarif salnamesinde ve bir 

vilayet salnamesinde Malatya İdadisi öğrenci sayılarına yer verilmiştir. 

Malatya Rüşdiyesi’ninde içinde yer aldığı H. 1318 yılına ait salnamede, 

rüşdiye öğrenci sayısı 111 olarak kaydedilmişti (Maarif Salnamesi, H. 

1318: 1543). Bundan sonraki Maarif Salnamesi olan H. 1319 yılında ise 

artık –rüşdiye idadiye dönüştürüldüğünden- Malatya İdadisi yer 

almaktadır ve öğrenci sayısı 141 olmuştur (Maarif Salnamesi, H. 1319: 

875). Elimizdeki son Maarif Salnamesi olan H. 1321 yılına ait 

salnamede, Müslim ve gayrimüslim öğrenci sayıları ayrı ayrı 

belirtilmiştir. Buna göre toplamda 109 öğrencinin olduğu okulda, 105 

Müslüman öğrenci bulunurken, gayrimüslim öğrenci sayısı ise 4’tür 

(Maarif Salnamesi, H. 1321: 651). H. 1325 yılı Mamuratülaziz 

Salnamesi’nde ise sayı 137 olarak kaydedilmiştir (Mamuratülaziz 

Salnamesi, H. 1325: s. 86-87). Bu üç salnameyi esas alarak bir öğrenci 

ortalaması çıkardığımızda sayı 129 olarak karşımıza çıkmaktadır. II. 

Abdülhamid döneminden sonraya ait okul öğrenci ve öğretmenlerinin 

sayısal durumlarına Maarif Nezareti’nin İstatistik verilerinden ve 1328-

                                                             
4İhsaiyyat, Arapça saymak ta’dad etmek manasına gelip, Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

zamanlarında istatistik kelimesinin yerine kullanılmaya başlanılmıştır. Maarif-i Umumiye 
Nezareti teşkilatı hakkında 1914 yılında bir Nizamname yayınlanarak “İhsaiyyat Kalemi” 

teşkil olunmuştur. Bu nizamnamede “İhsaiyyat Kalemi umur-ı maarif ve mekatibe ait bi’l-

umum ihsaiyyatı cem’ü telfik ve neşr” ile mükellef kılınmıştır. Bu kalemin teşkilinden sonra 

1913-1914 (1328-1329) ve 1914-1915 (1329-1330) mali ders yıllarına ait “İhsaiyyat 
Mecmuası” 1918 (1336)’de Matbaa-i Amire’de basılmıştır. Araya giren İstiklal Harbi bu 

iki ihsaiyyat mecmuası dışında, Osmanlı maarifine ait başka bir mecmua çıkarmaya 

müsaade etmemiştir (Mutlu: 1996, 127, 130, 131).  



29 sene-i tedrisiyyesine ait tutulan ihsaiyyat mecmuasından 

ulaşabilmekteyiz. Aşağıda tablolaştırdığımız rakamlarda görüleceği 

üzere bu dönem öğrenci sayısının 200’ün üzerinde olduğu dikkat 

çekmektedir: 

Tablo 5: Malatya İdadisi Öğrenci ve Personel Rakamları* 

Yıl Öğrenci Öğretmen 
Yardımcı 

Personel 

1900-01 141 5 3 

1902-03 109 6 2 

1905-06 137 7 3 

1912-13 221 11 2 

1913-14 206 9 4 

1915-16  12 4 

1916-17 218   

*Kaynak: Maarif Nezareti Salnamesi, H. 1319, 875; Maarif Nezareti Salnamesi H. 

1321, 651; Mamuratülaziz Salnamesi H. 1325, 86-87; 1328-1329 Senesine Mahsus 
İhsaiyyat Mecmuası, 1334, 19-22; BOA, MF. İST.,H. 1332: 14/19;BOA, MF İST., H. 

1335: 32/58 (Bu belgede sadece personel bilgileri mevcuttur. Muallim ve idare heyeti 

toplamı 14, idareci sayısı ise 3 olarak verilmiştir. Derse giren muallim sayısı ise 12’dir. 

Bu durumdan idarecilerden sadece birinin derslere girdiği anlaşılmaktadır.); BOA, MF. 
İST., H. 1336: 45/37 (Bu belgede sadece öğrencilerle ilgili bilgiler mevcuttur.); Ayrıca 

tabloda İdari kadro aynı zamanda derse girdiği için öğretmenlerle birlikte 

değerlendirilmiş, yardımcı personel kavramıyla ise mubassır ve hademeler 

kastedilmiştir. 

II. Meşrutiyet dönemi istatiksel verileri, II. Abdülhamid dönemine 

göre daha fazla ayrıntı barındırmaktadır. Aşağıda verdiğimiz Tablo 7, 

II. Meşrutiyet yılları Malatya İdadisi öğrencilerinin sayıları ile birlikte 

devamsızlık ve başarı durumlarını da göstermektedir. 

Tablo 6: II. Meşrutiyet Yıllarında Malatya İdadisi’nin Öğrenci 

Durumlarına Dair İstatistik* 

Yıl 1912-

1913 

1913-

1914 

1916-

1917 

Geçen seneden devreden   183 

Bu sene kaydolan 57  35 

Toplam   218 
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19 

Vefat  2 

İhraç  - 

Nakil  22 

Diğer 1 8 
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Toplam Terk 1  51 

İmtihan’dan 
Önce 

Öğrenci 

Sayısı 

Ücretli 
Müslim. 

25 19 38 

Ücretli 

Gayrimüslim 

- 1 

Ücretsiz 

Müslim. 

193 187 167 

Ücretsiz 

Gayrimüslim 

3 - 

Toplam 221 207  

S
ın

ıf
 D

ağ
ıl

ım
ı 

1. Sınıf 98 71 35 

2. Sınıf 57 57 56 

3. Sınıf 30 40 59 

4. Sınıf 27 19 26 

5. Sınıf 9 20 25 

 6. Sınıf   17 

Sınıfı geçen 155  139 

Sınıfı geçemeyen 57  15 

Şehadetname alan 9 20 13 

Seneye devreden   154 

*Kaynak:(1328-1329 Senesine Mahsus İhsaiyyat Mecmuası, 1334:19-22; BOA, MF. 

İST., H. 1336: 45/37; F. Demirel,2010: 201-203); Tabloda sadece bu belgelerde kayıtlı 
bilgilerden yararlanılmış, olmayan bilgilere ait bölümler boş bırakılmıştır. 

Tablodaki öğrenci rakamları ile birlikte, ülke geneli idadilerindeki 

öğrenci rakamlarını karşılaştırdığımızda, Malatya İdadisi’nin ülke 

ortalamasının üzerinde bir orana sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Örneğin, 1912-13 yılında ülke genelinde 69 idadide 10.671 öğrenci 

eğitim görmektedir (1328-1329 Senesine Mahsus İhsaiyyat Mecmuası, 

1334: 19-22) ki buna göre bir idadi mektebine düşen ortalama öğrenci 

sayısı 154’tür. Malatya İdadisi’nde ise bu yıllarda öğrenci sayısı 

221’dir. Yine, 1913-14 yılında İstanbul vilayeti haricindeki 51 idadide, 

6220 öğrenci vardır (F. Demirel, 2010: 201-203). Buna göre bir idadiye 

düşen ortalama öğrenci sayısı 122’dir. Aynı yıllarda Malatya İdadisi 

öğrenci sayısı 207’dir. Bu bilgilerden Malatya İdadisi’nin, II. 

Abdülhamid döneminde olduğu gibi II. Meşrutiyet sonrası yıllarda da 

ortalamanın üzerinde bir öğrenci kapasitesine sahip olduğu ortaya 



çıkmaktadır. Bu nedenle, Malatya İdare Meclisi, okulun bu 

kapasitesinin değerlendirilerek 5 yıllık nehari olan okulun, 7 yıllık 

leyliye çevrilmesi için karar almış, bu durumun Maarif Nezareti ile 

görüşülmesi planlanmıştır (Mamuratülaziz Gazetesi, 19 Ra. 1327/17 

Mart 1326). Mahalli idarenin bu kararının Nezaret tarafından olumlu 

karşılık bulmadığı anlaşılmaktadır. Daha sonraki yıllarda yeni bir idadi 

mektebi daha açılması planlanmış, ancak bu karar Maarif Nezareti mali 

bütçesinin yetersizliğine takılmış ve dolayısıyla uygulanamamıştır 

(Mamuratülaziz Gazetesi, 3 Za. 1329/12 Teşrin-i evvel 1327). Bu arada 

vilayette açılması planlanan Dersim İdadisi de geciktikçe gecikmiştir 

(Mamuratülaziz Gazetesi, 18 M. 1329/5 Kanun-i sani 1326). Belki de 

ara bir yol olarak uygulanmış olacak ki, Malatya İdadisi’nin öğrenim 

süresinin 1916-17 yılında 6 yıla çıkarıldığı görülmektedir (BOA, MF. 

İST.,H. 1336: 45/37). Bu istisnai durum sadece Malatya’ya özgü 

değildir. 1913-14 yılına ait istatistiklerde, normalde 5 yıllık nehari idadi 

olan Samsun ve Ayntab idadilerinde de 6. sınıf görülmektedir (F. 

Demirel, 2010: 203).   

Yukarıdaki tabloda en çok dikkati çeken durumlardan birisi, 

öğrencilerin ilk 3 yıllık tahsilden sonra okulu bırakmalarıdır. Bu 

problem, nehari idadilerin genelinde görülen bir durumdu. Öğrencilerin 

büyük çoğunluğu rüşdiye kısmı olan ilk 3 yılı tahsil ediyorlar, sonraki 

idadi kısmı olan 2 yıllık bölüme devam etmiyorlardı (1328-1329 

Senesine Mahsus İhsaiyyat Mecmuası, 1334: 19-22; Ayar, 2010: 55). 

Hal böyle olunca da, idadi mezunlarının sayısı düşük kalıyordu. 

Örneğin, 1901-1902 yılı Mamuratülaziz ve Malatya İdadileri’nin 

mezunları için Vilayet Maarif Müdürü Abdülkerim Bey’in Maarif 

Nezareti’nden istediği şehadetname sayısı sadece 25 adetti (BOA, MF. 

TLY.,H. 1320, 100/21).  

Tablo 6’da görüldüğü üzere Malatya İdadisi’nin mezun sayıları ile 

ilgili maarif istatistiklerinde yer alan “9”, “20” ve “13” rakamları da 

okul öğrenci sayısına oranla mezun öğrencinin az olduğuna işaret 

etmektedir. Tabi, buna etki eden önemli bir faktör de bazı öğrencilerin 

okulu terk etmek zorunda kalmalarıydı. Maarif İdaresi, hastalık 

durumundan dolayı okulu terk edenlerin sayısını düşürmek için onlara, 

imtihan zamanında ayrıcalık tanıyarak, hastalıklarını raporla 

kanıtlamaları halinde ayrı bir imtihan şansı veriyordu (BOA, MF. 

TLY.,1320: 101/168). Ancak, okulu bırakanların sayısı I. Dünya 

Savaşı’nın devam ettiği 1916-17 yıllarında oldukça artmıştır. 

Öğrencilerden 19’u hastalık, 2’si vefat, 22’si başka okullara nakil ve 8’i 

ise ticarete atıldıkları için okuldan ayrılmışlardır (BOA, MF. İST.,H. 

1336: 45/37). 
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Okulun gayrimüslim öğrenci sayısı ise ancak bir elin parmaklarını 

geçmeyecek kadar olmuştur. Örneğin 1902-03 ders yılında idadide 109 

öğrenci varken, bunlardan 4’ü gayrimüslimdir (Maarif Salnamesi H. 

1321: 651). 1912-13 ders yılında ise 221 öğrenci mevcudunun içinde 

sadece 3 Ermeni öğrenci vardır (1328-1329 Senesine Mahsus İhsaiyyat 

Mecmuası, 1334: 21). 1913-14 yılında ise bu sayı 207 öğrenci içinde 

1’e düşmüştür (F. Demirel, 2010: 201). Dolayısıyla idadiler açılırken 

özellikle Müslüman ve gayrimüslim öğrencilerin beraber 

okutulmasındaki amaç olan “Osmanlıcılık” fikrinin Malatya 

İdadisi’nde karşılık bulmadığı anlaşılmaktadır. Okulun ilk açıldığı 

yıllarda idadi yöneticilerinin Ermenice dersinin müfredata ilave 

edilmesini istemeleri büyük olasılıkla bu amaca matuftu, ancak bu istek 

Maarif Nezareti yönergelerine takılmıştı (BOA, MF. MKT.,1320: 

644/19). Zira, farklı diller sadece 7 yıllık idadilerde okutulabiliyordu. 

Örneğin Diyarbekir İdadisi’nde 1900 yılında Ermenice muallimliği 

kadrosu ihdas edilmişti ve bu kadro 1905 yılına kadar devam etmişti 

(Yıldız, 2007: 174). 

İdadiden mezun olan öğrencilerin bir kısmı eğitimine farklı 

şehirlerde devam etmek isterken, diğer bir kısmı ise hemen bir 

memuriyete yerleşmek istiyordu. Eğitim-öğretimlerine devam etmek 

isteyenlerin işi çok da kolay değildi. Malatya İdadisi’nin 5 yıllık olması 

ve Vilayet merkezindeki idadinin de bir süre gündüzlü olarak 

faaliyetine devam etmesi, bu yıllarda eğitimlerinde devam etmek 

isteyen öğrencileri zor durumda bırakmıştır. Örneğin bunlardan birisi 

Malatya İdadisi’nin ilk mezunlarından Bekir Efendi’dir. Bekir Efendi, 

Malatya İdadisi’ni“aliyyül a’la” derecesiyle tamamlamış, ancak 

vilayette leyli idadi olmadığı için halini Maarif Nezareti’ne bildirerek 

yardım istemiştir. Hem eğitim öğretim nimetinden faydalanmak hem de 

daha iyi bir meslek sahibi olmak için tahsiline devam etmek istediğini 

söyleyen Bekir Efendi, mali imkânlarının olmaması nedeniyle Leyli 

Halep İdadisi’nde ücretsiz olarak okumak istediğini belirtmiştir. Bekir 

Efendi Malatya Mutasarrıflığından aldığı, ailesinin mal varlığına dair 

tutanakla, Halep İdadisi’ne başvurarak kendisine yardım edilmesini 

istemiş, fakat Halep İdadisi’nde ücretsiz öğrenci için yer kalmadığı 

gerekçesiyle talebi reddedilmiştir (BOA, MF. MKT.,H. 1319: 587/59). 

Çocuğunu okutmak isteyen ailelerin evlatlarını göndermeyi en çok 

istediği şehirlerin başında İstanbul geliyordu. Ancak, ilerleyen yıllarda 

Dâhiliye Nezareti bunun önüne geçmek için vilayetlere bir bildiri 

göndererek, şehrin “bir buçuk milyonu mütecaviz nüfusu bulunan 

İstanbul fukara-yı ahalisine bile ğayri kafi bulunduğu”nu belirterek 

İstanbul’a öğrenci gönderilmemesini isteyecekti (Mamuratülaziz 

Gazetesi, 25 Ca 1329/11 Mayıs 1327). 1896’da açılıp 1899’da kapatılan 

Mamuratülaziz Leyli İdadisi ise Malatya ve çevresi ile birlikte tüm 



vilayetin bu yöndeki ihtiyacına cevap vermek için 1905 yılında tekrar 

açılmıştı (Y. Demirel, 2012: 176-177). Maddi durumlarının iyi 

olmadığını ortaya koyan öğrenciler de burada ücretsiz olarak eğitim 

alabilmekteydi (Mamuratülaziz Gazetesi, 24 R. 1328/21 Nisan 1326, s. 

4). 

Bu zor ve gurbetli tahsil yolunu göze alamayan mezunlar için daha 

kestirme yol hemen kendini bir memuriyete atmaktı. Örneğin bunlardan 

birisi Dıraçlı Abdullah Efendi’dir. Malatya İdadisi’ni bitirdikten sonra 

muallim olmak istemiş ve bu isteği yerinde bulunarak Kavaye 

Rüşdiyesi Riyaziye muallimliğine getirilmiştir. Göreve başlarken 

rüşdiye ve idadi şehadetnameleri istenen Abdullah Efendi’ye aylık 250 

kuruş maaş bağlanmıştır (BOA, MF. MKT.,H. 1327: 1112/36). Yine, 

Sicill-i Ahval defterlerine yansıdığı kadarıyla Malatya İdadisi 

mezunları çeşitli memuriyetlere getirilmiştir. Bunlardan Ali Muhlis 

Efendi, Beyrut Vilayet Defterdarlğı; Bogos Gündibegyan, Adıyaman 

Müfredat Katipliği; Mehmed Arif Efendi, Malatya Ziraat Bankası 

memurluğu; Mehmed Said Bey, Malatya müfredat katipliği; Mehmed 

Said Efendi, Halep Kondüktörlüğü; Mehmed Tevfik Efendi, Malatya 

Maarif Katipliği; Muhammed Nazif Bey, Malatya Muhasebe Kalemi 

Masarif Katipliği görevlerine atanmıştır 

(Çelem,2014:155,171,257,291,293,295,311). Bu örneklerden 

anlaşıldığı kadarıyla, 5 yıllık idadi mezunları bu tür memuriyetlere 

tayin olabilmiştir. Daha yüksek memurluklara atanabilmek için en 

azından 7 yıllık idadi mezunu olmak gerekmekteydi(BOA, MF. MKT., 

1319: 587/59).  

Malatya İdadisinin öğrenci velilerine yönelik günümüze ulaşan bazı 

istatistiki bilgileri, çocuğunu okutma meselesinin toplumun geneline 

yayıldığını göstermektedir. Örneğin 1912-13 yılında öğrenci 

velilerinden ulema sayısı 10, memur sayısı 8, tüccar sayısı 63, sanatkâr 

sayısı 21, ziraatçı sayısı 105, diğer meslek erbabı sayısı ise 14’tür 

(1328-1329 Senesine Mahsus İhsaiyyat Mecmuası, 1334: s. 23). 1913-

14 yılında ise öğrenci velilerinden 5’i ulema, 13’ü memur, 75’i tüccar, 

24’ü sanatkâr, 57’si ziraatçı, 33’ü ise diğer mesleklerdendi(F. Demirel, 

2010: 204). Burada özellikle ulema sınıfının, modern eğitim kurumu 

olan idadiyi tercih etmesi önemlidir.  

I.Dünya Savaşı’ndan sonra Ermeni Mektebinden Yeniyol 

mahallesinde Acı Çekirdek isimli şahsın evine nakledilen Malatya İdadi 

Mektebi, buradan da Yeni Cami karşısındaki bugün Fırat İlkokulu olan 

binaya taşınmıştır. 1925’te bugünkü Malatya Lisesi’nin olduğu binaya 

taşınmış, ancak burada bir orta mektep olarak hizmet vermiştir. Okul 

1933 yılında Malatya Lisesi ismini almış (Yücel, 1994: 511), bu şekilde 

devam eden okul, Cumhuriyet döneminde önemli simalar yetiştirerek 
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hem şehrin hem de ülkenin eğitim hayatına katkı vermeye devam 

etmiştir.  

Sonuç ve değerlendirme 

II. Mahmut dönemiyle sancısı çekilen, Tanzimat döneminde teorik 

kısmı üzerinde epey bir yol alınan eğitimde modernleşme konusunun 

en önemli ayaklarından birisi şüphesiz idadilerdir. Eğitimli insanı, 

okuma yazma bilme seviyesinden ileri taşıyacak ve toplumun büyük bir 

bölümüne hitap edebilecek olan bu okullar, ancak II. Abdülhamid’in 

saltanat yıllarında yaygınlaşmıştır. Öncelikle, ibtidai ve rüştiyeden 

sonra eğitimine devam etmek isteyen öğrencileri daha yüksekokullara 

hazırlamak için tasarlanan idadiler, hem bu yönüyle hem de ülkenin 

bürokratik kadrosunu oluşturma açısından önemli bir boşluğu 

doldurmuştur. Verilen dersler ve müfredat ise dönemin politik düşünce 

akımlarından ve ülkenin yaşadığı var olma mücadelesinden 

etkilenmiştir. 

İdadiler sayesinde, Osmanlının değer ve düşüncelerini 

garipsemeyen, çağdaş görüşlü insanların yetişmeye başladığı 

anlaşılmaktadır. Bu insanlar genelde taşrada oluşan sorunları çözmede 

istihdam edilmişlerdir. 

İdadi mektepleri yeni baştan kurulma veya mevcut rüşdiyelere yeni 

sınıflar eklenme şeklinde meydana getirilmiştir. Malatya İdadisi ise, 

1870 yılında açılmış olan Malatya Rüşdiyesi’ne ilave sınıflar eklenerek 

oluşturulmuştur. Yeni bir bina yapılmadığı için genelde mekan sorunu 

yaşayan Malatya İdadi Mektebi, öğrenci mevcudu yönüyle, idadiler 

içinde öne çıkan okullar arasındadır. Öğretmenlerinin genelinin, 

geleneksel eğitim değil, modern eğitim kurumlarından mezun olduğu 

yine istatistiklere yansıyan başka bir gerçektir. Öğrenci ve öğretmen 

mevcudu yönüyle, I. Dünya Savaşı öncesinde zirveyi yakalamış olan 

okul, ülkenin yaşadığı çöküşten etkilenerek savaştan ağır yaralı olarak 

çıkmıştır. Buna rağmen Cumhuriyet yıllarına ulaşmayı ve Malatya’nın 

ilk lisesi olmayı başarmıştır. 
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ŞUMNU YAHUDİ SIBYAN MEKTEBİ ÜZERİNE BAZI 

GÖZLEMLER 

Doğan Gün&Murat Sorgu 

Giriş:  

Şumnu Şehri, Balkan Yarımadasının bir uzantısı olan Balkan Dağları 

ile Tuna Nehri arasında, Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda yer alan Şumnu 

Platosunun doğu kısmında, deniz seviyesinden 220 m. yükseklikte ve 

Poroyna Deresi vadisinin iki yamacında kurulmuştur (Ertürk, 2012: 282). 

Şumnu 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı askeri gücünün en mühim ikmal 

ve depo merkezlerindendi. Ayrılıkçı isyanlara rağmen Osmanlı Devleti; 

stratejik öneme sahip bu karargâh merkezindeki multi-etnik yapıdan her 

hangi bir endişe duymadan, buradaki toplulukların sağlıklı ve uyumlu bir 

dayanışma içerisinde, ortak bir bütünlük kurabilmelerine imkân 

sağlamıştır. Nüfus sayımının yapıldığı 1844-1845 yıllarında Şumnu, 

Silistre eyaletine bağlı bir kaza merkezidir (Köksal, 2005: 186-190). 

Vilayet Nizamnamesi’nden sonra Şumnu’nun Tuna Vilayetine 

(COA.,ŞD.,2081/12/2) bağlı bir kasaba olarak varlığını sürdürdüğünü 

görmekteyiz (COA., MF.MKT: 17/11/1, Hicri 1Muharrem 1291, M.18 

Şubat 1874). 

1845’te Şumnu şehri hakkındaki bilgiler temettuât defterlerinde de 

mevcuttur. Buna göre Şumnu’da, camiler etrafında kümelenmiş, toplam 

1542 hâneli yirmi altı Türk mahallesi bulunmaktadır. Bunun yanında 

Şumnu’da, 956 hâneli iki Bulgar Hıristiyan Mahallesi, 118 hânelik bir 

Ermeni mahallesi ve otuz hânelik bir Yahudi cemaati vardır (Kiel, 2010: 

227-230). 19. yüzyılın sonunda yaşanan yoğun Yahudi göçleri ile bölge 

genelinde Yahudi nüfusu ciddi anlamda artmıştır (Safa, 2017: 18). 

Ülkemizde son dönemlerde, Osmanlı Yahudilerinin eğitimleri üzerine 

birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların söz konusu alanda 

ciddi boşlukları doldurduğunu; fakat bununla birlikte birtakım 

eksikliklerin sürdüğünü ifade etmek gerekir. Özelikle Yahudi iptidai 

(Sıbyan Mektepleri) mekteplerinin kuruluş ve işleyişi konusunda ciddi 

eksikliklerin varlığı bilinmektedir.  

Bu çalışmayla, Osmanlı eğitim sistemi içerisinde yer alan Şumnu 

Yahudi İptidai Mektebi’nin, nam-ı diğer Şumnu Yahudi Sıbyan 

Mektebi’nin, Osmanlı eğitim hayatı içerisindeki konumu, statüsü, eğitim 
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şartları ve devletin bu mektebe olan katkıları incelenerek genellemelere 

varılmaya çalışılacaktır. 

Başlangıç noktamız, Yahudi iptidai mektebi ve işleyişi olduğundan, söz 

konusu mektebin hukuki sınırlarına değinmek amacıyla, önce Osmanlı 

Devleti’nde eğitimin yasal zemini ve bürokratik işleyişine açıklık 

getirilecektir. Böylece Yahudi iptidai mektebinin kuruluş şekli, mevzuatı  

ve mektebin bürokratik kaideleri tanımlanacaktır.  

Şumnu Yahudi iptidaisinin bağımsız bir mektep olup olmadığı, Yahudi 

cemaatinin bu okulun işleyişindeki etkisi, okul müfredatı ve okulun gelir-

giderlerinden kimlerin sorumlu olduğu, öğretmen atamalarında hangi 

aşamaların izlendiği, eğitim ve öğretimde kaliteyi sağlamak amacıyla ne 

gibi çalışmalar yapıldığı, ders kitaplarının hangileri olduğu ve bu kitapların 

temin edilmesinde hangi yolların takip edildiği açıklığa kavuşturulacaktır. 

Bunların yanısıra Şumnu Yahudi iptidai mektebinin, Osmanlı Maarif 

Nezareti yönetmeliğine uygun davranıp davranmadığına yanıtlar 

aranacaktır. 

Söz konusu araştırmaya dair yukarıda zikredilen sorular ve 

sorunsalların tespit ve tetkikinde, arşiv vesikaları doğrultusunda hareket 

edilerek, konunun zamansal çerçevesi 19. yüzyıl ile sınırlandırılmıştır. 

Osmanlı Balkanındaki Yahudilere Kısa Bir Bakış 

Osmanlı coğrafyasındaki Yahudi cemaatinin varlığı, Osmanlı 

Devleti’nin teşekkülünden önceye dayanmaktadır. Mesela Romaniot 

Yahudileri, Balkanlar’ın güney sahasında varlıklarını sürdürmüş ve 

Yunanca konuşmuşlardır. Bu topluluklar Küçük Asya'nın batısında, 

Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'te, Yunanistan’da ve bazı Balkan 

kentlerinde yaşamaktaydılar (Lewis, 1996: 140). 

Bilindiği üzere 1492 yılına dek İspanya’da yaşanan çatışmalar, 

bölgedeki Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne göç etmesinde önemli bir 

faktördür. II. Bayezid Han dönemine tekabül eden bu dönemde, 

İspanya’dan Osmanlı ülkesine sığınan Yahudiler, ellerindeki birikimleri ile 

birlikte gelmişlerdir (Yeni Mecmua, 1923: 184). Yahudi göçleri, Osmanlı 

Devleti’nin erken dönemlerine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde sadece 

İspanya’dan değil aynı zamanda Almanya, Sicilya ve İtalya’dan hicret 

eden Yahudilerin varlığı da bilinmektedir (Groepler, 1999: 29). 

Yine 19. yüzyılın sonunda Avrupa’da, Yahudilere yönelik bazı 

gelişmeler ciddi anlamda bir Yahudi aleyhtarlığına dönüşmüş 

(Kürkçüoğlu, 2007: 88-89) ve bu düşmanlık Yahudileri yurtlarından kaçışa 

zorlamıştır. Bu sıralar baskıdan ve pogromlardan (Galanti, 1995: 24) kaçan 

Yahudiler için Osmanlı Devleti, belirli bir süre için sığınabilecekleri bir 

göç merkezi olmuştur (Benbassa, 1998: 16). Bu çerçevede Eva Groepler, 

Türk ülkesinde özgürlük kapısının, Yahudiliğin korunması için sürekli açık 
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olduğunu beyan etmiştir (Groepler, 1999: 38). Söz konusu durumu 

doğrulayan başka bir açıklama, Osmanlı basınında da yer bulmuştur: 

“Yahudileri Millet-i Osmaniye’den fazla himaye eden bir millet yahut bir 

hükümet var mı?...’’ (Sebilürreşad, 1918: 189). 

Avrupa’da başlayan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan antisemitik 

dalga esnasında Balkanlar, evlerinden ve yurtlarından kaçan Yahudi 

göçmenler için Osmanlı Devleti’ne açılan önemli bir yol ve geçiş 

güzergâhı olmuştur (Lewis, 1996: 181-195). 

Balkanlara yerleşen bu Yahudiler, iktisadi açıdan yapıcı ve girişimci 

insanlardı (Ortaylı, 2000:27). 19. yüzyılda Kavala-Selanik Yahudilerinin 

önemli bir kısmı, tütün-sigara imalathaneleri, Reji Şirketi ve tütün 

ticaretinde çalışmaktaydı (Dığıroğlu, 2014: 235-252). Yahudiler, 

Balkanlar’ın bazı bölgelerinde azınlık yahut marjinal bir dini meşrep 

değillerdi. Bazı mevkilerde çoğunluk olmakla birlikte, toplumun hemen 

her kademesinde bulunmaktaydılar. Selanik için bazı tarihçiler, 

‘’Balkanlar’ın Kudüs’ü’’, ‘’İsrail’in Annesi’’ tanımlamalarında 

bulunuyordu (Veinstein, 2017: 17). Birilerinin Kudüs'ü, ötekilerin Kudüs'ü 

olmamakla birlikte, her Yahudi topluluğunun  kendi Kudüs'ü vardı  (Attias-

Benbassa, 2012: 9). 

Selanik kentinde ekonominin en etkin grubu olan Yahudiler, Balkan 

Savaşı’na kadar uzanacak olan süreçte birçok sanayi dalına egemen oldular 

(Yıldız, 2012: 40). Balkanlar’da hâkimiyetin kaybedildiği 19. yüzyıldan 

itibaren, Yahudilerin Müslümanlarla birlikte Osmanlı Devleti’ne 

sığındıkları görülmektedir (Ortaylı, 2000: 27). Yahudiler bu zorlu 

dönemlerinde bile Balkanlar’da güçlerini arttıran Hıristiyanlarla değil, güç 

kaybeden Türklerle kader birliği etmişlerdir. Balkan Yahudiliğinin 

gerilemesindeki en önemli evre, Selanik'in Yunan ordusu tarafından 

işgaliyle gerçekleşmiştir (Lewis, 1996: 201). Bu tarihten sonra Yunan 

tebası olmak istemeyen Yahudiler, Osmanlı topraklarına göç etmek 

durumunda kalmıştır (Adanır, 2011: 184). 

Osmanlılar, Yahudilere yönelik hoşgörü politikalarını yüzyıllarca icra 

etmişlerdir (Jelavich, 2013: 54). Mesela 18.11.1263/28 Ekim 1847 yılında, 

Mekteb-i Tıbbiye'ye alınan 29 Yahudi çocuğun şahsi işlerini görmek ve 

yemeklerini pişirmekle görevlendirilen kişilere maaş tahsisi ve çocuklara 

yedirilecek etlerin de Yahudi kasaplardan alınması hususuna bizzat resmi 

makamlarca dikkat edilmiştir.(COA, A.)AMD: 2/41/1). Yahudi Cemaati 

mensuplarının eğitim amacıyla Rüştiye’ye kayıt yaptırdığını H. 25 Zilhicce 

1271/M. 27 Ağustos 1856 tarihli belgeden anlıyoruz (COA, 

A.)MKT.NZD: 190/98/1). Ayrıca Mekteb-i Mülkiye, Hukuk gibi eğitim 

kurumlarına girdikleri gibi (Ortaylı, 2000: 28), 23 Şaban 1263/6 Ağustos 

1847 tarihli belgeden de Tıbbiye’de olduklarını öğreniyoruz (COA, İ.HR: 

41/1935/1). Osmanlı sultanları, Yahudi cemaatini ve diğer cemaatleri 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=21053445&Hash=1BCF99313B0EA082DD8E0BB757D22A5E154E7677BC33AA2209EA7466E055EE9C&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=21053445&Hash=1BCF99313B0EA082DD8E0BB757D22A5E154E7677BC33AA2209EA7466E055EE9C&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=21053445&Hash=1BCF99313B0EA082DD8E0BB757D22A5E154E7677BC33AA2209EA7466E055EE9C&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=21053445&Hash=1BCF99313B0EA082DD8E0BB757D22A5E154E7677BC33AA2209EA7466E055EE9C&A=2&Mi=0
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Müslümanlaştırmak için herhangi bir çaba içerisinde olmamışlardır  

(Faroqhi, 2010: 31).  

Yahudi Cemaati, Başhahamlık Makamı aracılığı ile Osmanlı Devleti’ne 

olan bağlılık ve sadakatini yüzyıllarca sürdürmüştür (Aydın, 1993: 33). 

Ekseriyetle 2. Meşrutiyeti destekleyen Yahudilerin, hem Mebusan hem 

Ayan Meclisi’nde yer aldıklarını ve dolayısıyla daha etkili bir şekilde 

temsil edildiklerini görmekteyiz (Ortaylı, 2000: 28-29).  

Şumnu Yahudi İptidai Mektebi Nam-ı Diğer Şumnu Yahudi 

Sıbyan Mektebi 

Genel olarak Osmanlı Devleti’nde İslam, Rum ve Ermeni 

cemaatlerinde olduğu gibi geleneksel Yahudi cemaat mektepleri de dini 

eğitime dayalı bir sisteme sahipti (Burçak, 2015: 27). Yahudi Cemaati, 

erkek çocukları önce anaokulu niteliğindeki Maestra’lara göndermekteydi. 

Buralarda çocuklar dua ve şarkılar öğreniyorlardı. Bu eğitimin hemen 

sonrasında Yahudi çocuklar, geleneksel ilk mektep niteliğindeki 

Meldar’lara (yahut havra) devam ediyorlardı. Meldar’lar genelde 

sinagoglara bitişik konumda olup büyük bir mekândan ibaretti. Söz konusu 

ilk mekteplerde, kız çocuklarının eğitim alması mümküm değildi. Ancak 

zengin aileler, kızlarına özel mekânlarda eğitim görmelerine izin 

vermekteydiler. Şumnu Yahudileri, 19. yüzyılın ortalarına dek kilise 

dairesinde faaliyet gösteren Meldarları, Şumnu Sıbyan Mektebi’ne 

taşımışlardır. Bu eğitim ile hem çocukların toplumsal oryantasyonlarını 

sağlamayı ve hem de nesillerinin eğitim ihtiyacını karşılamayı 

amaçlamışlardır. Bu ihtiyaca binaen Şumnu Yahudi Cemaati, Şumnu şehir 

merkezindeki dere kenarında bulunan sinagog dairesinde iptidai eğitim 

faaliyetini sürdürmüşlerdir (Rodrigue, 1997: 57-58).  

H. 29.12(Zilhicce)1273/M.20 Ağustos 1857 yılında, şehir merkezinde 

bulunan sinagogun bir hayli eskimiş olmasından dolayı taşınması gündeme 

gelmiştir. Eski Sinagogun Şumnu şehir merkezinde yeni bir binaya 

taşınmasından sonra, eski sinagog binası eğitim amacıyla, Şumnu Yahudi 

Sıbyan Mektebi’ne tahsis edilmiştir. Bu tarihten itibaren Şumnu Yahudi 

iptidai Mektebi, eski sinagog binasında, resmi eğitim hayatına başlamıştır 

(COA, A.)AMD: 76/31/1). 

Osmanlı Devleti’nde herhangi bir Yahudi mektebinin inşası söz konusu 

olduğunda, belirli bürokratik kurallar vardı. Bu sebeple öncelikli olarak 

Maarif Nezaretine başvuru yapılırdı. Bununla birlikte başvuru sırasında 

ders cetvelleri, öğretmenlerin diplomaları başvuru dosyasına eklenirdi. Bu 

duruma göre Maarif Nezareti, ilgili talebi inceleyerek bir karar verirdi. 

Nihayetinde bu mekteplerin idaresinden, doğrudan Osmanlı Hükümeti 

sorumlu bulunmaktaydı. 24 Şaban 1291/6 Ekim 1874 tarihli belgeden, 

kanunlara ve eğitim yönetmeliğine uyulması şartıyla, Yahudilere sıbyan 

mektepleri tesis etme izni verildiğini görüyoruz (COA, ŞD: 207/11/1). 
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Yönetmelik çerçevesinde idari yetki, öğretmen atamaları ve görevler 

belirlenmiştir. Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminin genel çerçevesini 

oluşturan bu yasal zemin, Şumnu Yahudilerinin de eğitim faaliyetlerini 

belirleyen esas kurallardır.(COA, MF.MKT: 09/97/1, 11. Muharrem(1) 

1290/11 Mart 1873). 

Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki okullar üzerinde, herhangi bir 

vakfın otorite tesis etmesine müsaade edilmiyordu. Konuya emsal olması 

babında H. 24 Şaban 1291/M. 6 Ekim 1874 tarihli bir vesikada, merkezi 

Fransa’da bulunan Cemiyet-i Umumiye-i İsrailiye isimli bir vakfın, 

Yahudilerin eğitim faaliyetlerine yönelik dünya çapında ciddi 

yatırımlarının bulunduğunu ve bu cemiyetin, Osmanlı Devleti’nin sınırları 

içerisinde de birtakım eğitimsel faaliyetlerde bulunma talebini 

görmekteyiz (COA, ŞD: 207/11/2). Osmanlı Devleti ise söz konusu talebe, 

eğitim düzeni ve mevzuatını gerekçe göstererek müsaade etmemiştir. Bu 

şekilde devlet, kendi sınırları içerisindeki gerek Müslim ve gerekse 

Gayrimüslim unsurların eğitim faaliyetlerini hukuki açıdan kontrol altında 

bulundurmuştur. Nitekim bu durum Şumnu Yahudi Sıbyan mektebini de 

ilgilendirmekteydi (COA, ŞD: 207/11/1). 

Bu çerçevede, Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde bulunan Yahudi 

mekteplerine yapılacak dış yardımların belirli kaidelere göre yapılması 

gerektiği resmi makamlarca dile getirilmiştir. Başta Cemiyet-i Umumiye-i 

İsrailiye olmak üzere, diğer kuruluşların yardımlarında 1874’te Dersaadet 

Hahambaşılığı Makamı’nın sorumluluk aldığını ve ilgili makamın bu 

doğrultuda bir takım vazifeler icra ettiğini görmekteyiz. (COA, ŞD: 

207/11/2) Nitekim Dersaadet’te bulunan Başhahamlık makamı, Osmanlı 

Hükümeti nezdinde bütün Yahudilerin idaresini yürüten tek yetkili 

mercidir (Seyfeli, 2010: 108). 

Mezkur yardım meselesi ile ilgili olarak, Cemiyet-i İsrailiye’ye, 

dönemin ünlü ve zengin Yahudilerinden Baron Hirsch (Koloğlu, 1993: 12) 

tarafından, Yahudilerin eğitimi amacıyla, yüklü miktarda yardım 

bağışlanmıştı. Cemiyet-i İsrailiye bu yardımı, doğrudan mezkur 

mekteplere vermek yerine, Dersaadet Hahambaşılığı makamına teslim 

etmesi gerekmekteydi. Nitekim Hahambaşılık Makamı, mektepler için 

toplanan bağış ve yardımları, Yahudi mekteplerine ulaştırmakla 

görevliydi. Bu şekilde Yahudi Mekteplerinin masrafları karşılanmakta ve 

mekteplere destek olunmaktaydı. Cemiyet-i İsrailiye’nin mekteplerle 

doğrudan temas kurma yaklaşımının, Osmanlı Devleti’nin eğitim 

yönetmeliğine aykırı olması sebebiyle, söz konusu cemiyetin talebi geri 

çevrilmişti. Bu şekilde eğitimde devlet kontrolü sağlanmakla birlikte 

(COA, ŞD: 207/11/2) Osmanlı Devleti kadim Hahambaşılık Makamı 

(Lewis, 1992: 93) aracılığıyla da Yahudi eğitim kurumları üzerindeki 

denetimini arttırmıştır.  
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Şumnu Yahudi Mektebi’nin bürokratik meseleleri konusunda 

İstanbul’daki Hahambaşılık Makamı’nın Maarif Nezareti ile Şumnu Okulu 

arasında aracılık yaptığını görmekteyiz. Mesela H. 11 Muharrem 

1290/M.11 Mart 1873 yılında, Şumnu Mektebi’ne Türkçe öğretmeni 

tayininde, Hahambaşılık Makamı ciddi sorumluluklar üstlenmiştir (COA, 

MF.MKT: 9/97/1.). 

Şumnu Yahudi Sıbyan Mektebi ile ilgili açıklık getirilmesi gereken bir 

diğer nokta ise söz konusu mektebin, mali işlemlerinin ne şekilde icra 

edildiği ile ilgilidir. Osmanlı Devleti’ndeki Yahudi Cemaatinin genelinde 

olduğu gibi Şumnu Yahudi Mektebi’nin giderlerinden, H. 11 Muharrem 

1290/M. 11 Mart 1873 tarihinde, bölge cemaati mesul tutulmuştur (COA, 

MF. MKT: 09/97/1). 

Söz konusu okulun maddi giderlerinin başında öğretmenlere aylık 

olarak ödenecek maaşlar gelmekteydi. Şumnu Yahudi Cemaati, Şumnu 

Sıbyan Mektebi’nde istihdam edilecek öğretmenleri seçme hakkına sahip 

olmakla birlikte maaşlarından da sorumluydular. Bu şekilde Şumnu 

Yahudileri, hem eğitimin işleyişinde hem de mektebin maişetinde bir 

sorumluluk üstlenmişlerdi. Bununla birlikte Şumnu Yahudi Cemaati, 

Maarif Nizamnamesi sorumluluğu alanına giren hususlarda, H. 29 

Şevval(10) 1289/M. 30 Aralık 1872 tarihli belgeye göre, mektepleri ile 

ilgili aldıkları kararları merkezi hükümete bildirmek ve Maarif 

Nezareti’nin onayını almak durumunda idiler (COA, ŞD. 2081/12/1).  

7.10.1289/ 8 Aralık 1872 yılında, Şumnu Yahudi Mektebi’nde istihdam 

edilen bir öğretmenin maaşı 150 kuruştur. Bu tarifenin merkezi hükümet 

tarafından Maarif Nizamnamesi’ne göre belirlendiği  ve uygulandığı 

anlaşılıyor (COA, MF.MKT: 7/98/1).  

Şumnu Yahudi Mektebinde görevli öğretmenlerin, maaşlarının 

ödenmesi konusundaki hassasiyet dikkat çekicidir. H. 26 Cemaziyelevvel 

1290/22 Temmuz 1873 tarihli belgeye göre, Şumnu Sıbyan Mektebi’ne 

atanan Türkçe öğretmeni Mustafa Efendi’ye, tayin edildiği hicri 1289 

senesi Mayısının 15. gününden itibaren, aylık 150 kuruş tahsis edilmesi, 

Tuna Vilâyeti Celilesi’nden iş’ar edilmiştir(COA, MF.MKT: 12/98/1). 

Maarif Nizamnamesine göre, mekteplerde istihdam edilen öğretmenlerin 

maaşlarının, okulun bağlı bulunduğu cemaat tarafından ödendiğini 

görmekteyiz. Bu duruma istisna olarak, 11 Muharrem 1290/M. 11 Mart 

1873 yılında, Osmanlı Türkçesi öğretmenlerinin maaşlarının Maarif 

Vekâleti tahsisatından ödendiği anlaşılıyor (COA, MF. MKT: 09/97/1). Bu 

durumun 6 Rebiülevvel 1293/1 Nisan 1876 yılına gelindiğinde diğer 

Yahudi mekteplerinde de yaşandığı gözlenmektedir (COA, MF. MKT: 

34/109/1).  

Modern Osmanlı Eğitim sisteminde, memuriyete tayin edilen bir 

öğretmenin, asalet onayı,  birtakım bürokratik işlemlere tabiydi. Diğer 
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Yahudi okullarında olduğu gibi, Şumnu kasabasında vaki’ Yahudi 

mektebindeki öğretmenlerin istifa ve görevden ayrılma hususlarında, 

Maarif Nezaretinden habersiz hareket ettikleri söylenemez. Bu çerçevede 

öğretmenlerin birer istifa dilekçesi ile durumlarını arz etmeleri 

gerekmekteydi. Mesela 21 Teşrinisani 1289/3 Aralık 1873 yılında, Şumnu 

Yahudi mektebi rika muallimi Mustafa Efendi’nin istifa ettiğini anlıyoruz. 

Maarif Nezareti söz konusu talep üzerine, durumu tetkik ederek, aynı yılın 

kanunuevvelinin başlangıcında, yeni rika muallimliğine, Hüsnü Efendi’yi 

asaleten tayin etmiştir(COA., MF.MKT: 17/11/1). 

Şumnu Yahudi mektebindeki öğretmenlerin genelinin performans ve 

ehliyetlerini tespit etmede nasıl bir yol izlendiği ile ilgili genel bilgiler 

bulunmamakla birlikte, bilhassa Osmanlı Türkçesi öğretmenlerinin bu 

okula tayinlerinden sonra kendilerinin ehliyet sahibi olup olmadığına 

yönelik çalışmalar yapılmaktaydı. Dolayısıyla Türkçe öğretmenlerinin 

ehliyet durumları tespit edilerek, ona göre hareket edilirdi. Bu çerçevede 

H.9 Rebiülevvel 1294/M.24 Mart 1877 yılında, Şumnu Yahudi Sıbyan 

Mektebi’nde görev yapmakta olan Hüsnü Efendi’nin, tedriste ehliyetsiz 

bulunması sebebiyle azledildiği ve yerine ehliyetli olduğu düşünülen 

Muhsin Efendi isimli kişinin, Meclis-i Maarif kararıyla tayin edildiği 

anlaşılmaktadır. Bu sebeple Maarif Nezareti’nin, Türkçe Öğretmenlerinin 

maaşlarında olduğu gibi performanslarında da olabildiğince hassas tutum 

sergilediği görülmektedir (COA, MF.MKT: 49/10/1). 

Şumnu Yahudi Mektebinde eğitim gören öğrenci sayısı hususunda bazı 

bilgilere rastlıyoruz. Mesela Aron Rodrigue, Osmanlı Devleti sınırları 

dahilinde bulunan Yahudi sıbyan mekteplerinde eğitim gören 50 veya 60 

civarında bir öğrenci sayısına işaret ediyor (Rodrigue, 1997: 57-58).  

27.11.1293/14 Aralık 1876 yılında, Maarif Nezareti bir defaya mahsus 

olmak üzere, Şumnu Sıbyan Mektebi’ne gönderdiği kitap adedi 62 olarak 

görülmektedir (COA, MF.MKT: 45/50/1).  Okullara gönderilen kitap 

adedinden hareketle, kaç öğrencinin eğitim gördüğünü tahmin etmek 

mümkün görünüyor. Muallimler okuldaki öğrenci sayısına göre Maariften 

kitap isterdi. Mesela, H. 25 Rebiülahir(Nisan) 1293/ M.20 Mayıs 1876 

yılında Şumnu’da, millet-i Museviyye etfaline mahsus mekteb-i şakirdan 

için mekteb-i mezkur muallimi tarafından talep olunan kitap ve resail 

postayla gönderilmiştir(COA, MF.MKT: 45/50/1). Buradan da mektep-

maarif ilişkisi ortaya çıkmaktadır. 

Arşiv kaynaklarında, Şumnu Yahudi Sıbyan Mektebi’nin eğitim içeriği 

ile ilgili doğrudan bir bilgiye değinilmemektedir. Bununla birlikte yüzeysel 

ve dolaylı bilgilere rastlamaktayız. Söz konusu okuldaki eğitime dair 

bilgileri okulda istihdam edilen ders hocalarının varlığından ve okula 

Maarif Nezareti tarafından gönderilen kitaplardan anlamaktayız.  
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Şumnu Yahudi Sıbyan Mektebi’nde Türkçe derslerinin yanında, okulda 

eğitim gören  çocukların okuma ve yazma kabiliyetlerini arttırmak 

amacıyla, Rika yazısı talimine yönelik dersler bulunmaktaydı. Bu nedenle 

1 Muharrem 1291/18 Şubat 1874 yılında Rika mualliminin istihdam 

edildiğini görmekteyiz (COA, MF.MKT: 17/11/1). 19. yüzyılın 

başlarından itibaren tüm sıbyan mekteplerinde okutulması amacıyla, 

Maarif Nezareti tarafından tek tip elifba cüzü tercih ve tavsiye edilmiştir. 

Bu çerçevede eğitim süresince, Selim Sabit Efendi’nin kaleme aldığı 

Elifba Cüzünün, ilgili nezaret tarafından okullarda okutulması tavsiye 

edilmiştir (Baysal, 2020: 27-28). Şumnu Yahudi Mektebi tarafından 

Maarif Nezareti’nden talep edilen ve nezaretçe gönderilen kitaplar 

arasında bu cüzün de olduğunu söylemek mümkün görünüyor.  

Şumnu Yahudi Mektebi’nde okutulan ders ve kitaplara dair pek az bilgi 

bulunmaktadır. Bu sebeple Maarif Nezareti tarafından tüm okullara 

gönderildiği gibi Selanik’te eğitim faaliyetinde bulunan Yahudi Sıbyan 

Mektebi’ne gönderilen kitapların türüne bakarak, Selanik üzerinden 

Şumnu mektebi hakkında çıkarım yapılabilir kanatindeyiz. Örneğin, 

Selanik Yahudi Sıbyan Mektebi’ne Maarif Nezareti Kütüphanesi’nden 

Elifba Cüzü, Risale-i Ahlak, Terbiyetü'l-Etfal, Muhtasar Münşeat ve 

Zübdetü'l-Lügat isimli ders kitaplarının gönderildiğini görmekteyiz (COA, 

MF.MKT: 15/53/1). Kıyaslama yapacak olursak, Yahudi iptidai –nam-ı 

diğer Mekteb-i Etfal- mektebinde de Maarif Nezareti’nin tespit ve tavsiye 

ettiği kitapların okutulduğu söylenebilir. Dersler, çocukların okuma-yazma 

kabiliyetlerini ve dini bilgilerini arttırmak, ahlaki, manevi ve terbiyevi 

gelişimlerini sağlamak üzere planlandığı gözlenmektedir. 

Maarif Nezareti’nden temin edilen kitapların, ücret mukabilinde 

yeniden temin edilme durumunun da var olduğunu ifade etmek gerekir. 

Şumnu Mektebi’nin bilhassa dini eserleri temin etmesinde, Maarif 

Nezareti’nin herhangi bir tavsiye ve müdahalesi bulunmamaktadır. Ders 

kitaplarının tespiti, basımı ve kontrolünden Maarif Nezareti’nin sorumlu 

olması, Osmanlı Devleti’nde modern Yahudi mekteplerinin 

kurulmasından sonra da devam edegelmiş bir uygulamadır. (Şar, 2010: 

165-166) Burada amaç; kitap, mecmua ve risale gibi eğitim araçları 

üzerindeki devlet otoritesinin sürdürülmesidir.  

Şumnu Yahudi Mektebindeki derslerin işleyişi, öğretmen, öğrenci ve 

müfredat ile ilgili yasal süreç, mektebin talebi ile birlikte mektebin bağlı 

bulunduğu Tuna Vilayeti arasındaki yazışmalar üzerine başlamış olup; bu 

talep, mezkûr vilayetin Maarif Nezareti’ne durumu bildirmesi ile resmiyet 

kazanmıştır. Şura-yı Devlet’in istişaresi ve tensibi (COA, ŞD: 2081/12/2) 

ve daha sonra Meclis-i Maarif’in görüşü ile Şumnu Yahudi Sıbyan 

Mektebi’nin bürokratik işlemleri yürütülmüş ve yasal bir zemine 

oturtulmuştur. (COA, ŞD: 2081/12/3). 
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Şumnu Yahudi Sıbyan Mektebi Maarif Nizamnamesi dairesinde, 

Maarif Nezaretine bağlı tedrisatta bulunan, örgün nitelikli bir eğitim 

kurumudur. Ancak Şumnu Yahudi mektebi, diğer eğitim kurumlarının 

bağlı bulunduğu genel kurallara uyması gerektiği gibi, kendisine has 

birtakım kurallara sahip olması bakımından, örgün eğitim kurumlarından 

farklı bir mahiyettedir. Maarif Nezareti nezdinde söz konusu Şumnu 

Yahudi Sıbyan Mektebi, özel bir eğitim kurumu olarak tanımlanmaktadır. 

(COA, MF.MKT: 9/97/1).  

Maarif Nezareti’nin, Şumnu Yahudi Mektebi’nin eğitim hayatına 

müdahale etmediği yönler de bulunmaktadır. Bu eğitim kurumu, sinagog 

dairesinde faaliyet yürüttüğünden dolayı, Maarif Nezareti’nin sorumlu 

olmadığı hususlarda, Hahambaşılık Makamı’nın sorumlu olduğunu ifade 

etmeliyiz. (COA, MF.MKT: 9/97/1.)  

Sonuç ve Değerlendirme 

Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan 

Yahudiler, nesillerinin talim ve terbiyesini sağlamak için eğitime ciddi 

anlamda önem vermişlerdir. Osmanlı Devleti’nin Yahudi Cemaatine 

tanıdığı hakların ve özgürlüklerin bir sonucu olarak Şumnu Yahudi 

Mektebi, eğitim hayatını uzun yıllar sürdürmüştür.  

Bu mektep hem Yahudi çocuklarına hizmet veren bir eğitim kurumu 

hem de Osmanlı eğitim sisteminin bir parçası olarak kabul görmüştür. 

Eğitim-öğretimde kullanılacak araç ve gereçlerin temininde, Yahudi 

Cemaati sorumluluk üstlenmiştir. Bu duruma istisna olarak, kurumda 

istihdam edilen Osmanlı Türkçesi öğretmenlerinin maaşları ve mektebin 

ihtiyaç duyduğu kitaplar, Maarif Nezareti tarafından karşılanmıştır.  

Mektebin eğitim faaliyetlerinden, hem Maarif Nezareti’nin hem de 

Başhahamlık Makamı’nın sorumlu olması, bu mektebe yarı özerk ve yarı 

resmi bir nitelik kazandırmıştır. Bu açıdan birçok mektepten farklı bir 

statüye ve forma sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Şumnu Yahudi Sıbyan Mektebi, Şumnu Yahudi toplumunu, Osmanlı 

toplumsallaşmasının bir parçası haline getirmede önemli bir rol oynamıştır. 

Bununla birlikte söz konusu mektebin, Osmanlı eğitim sistemindeki yeri, 

Devlet nezdinde Yahudi cemaatinin konumunu göstermesi bakımından 

önemlidir. Bu sebeple mektebin merkezle olan ilişkileri, devlet-cemaat 

bağlamındaki iletişimin politik ve toplumsal boyutunu göstermektedir. 

Son olarak Şumnu Yahudi Mektebi, salt bir eğitim kurumu olarak değil, 

Cemaat-Toplum etkileşimini ve Devlet-Cemaat ilişkilerini sağlayan bir 

sosyal organizasyon olarak da tanımlanabilir.  
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OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLER İÇİN 

UYKU KALİTESİ VE UYKU HİJYENİNİN ÖNEMİ 

Senem Etyemez1 & Hasibe Utku Çelik Gençoğlu2 

Giriş 

Uyku, ‘’kişinin uygun duyusal ya da başka uyaranlarla 

uyandırılabileceği bir bilinçsizlik durumu’’ olarak tanımlanabilmektedir 

(Ergün, Duran, Gültekin & Yanar, 2017). Başka bir tanımda ise uyku; 

‘’enerjinin korunmasını, sinir sisteminin gelişim ve onarımını sağlayan 

doğal bir süreç olup; sinir sistemi başta olmak üzere biyolojik yapının 

birçok bileşeni ile ilişkili bir durum” olarak tanımlanmıştır (Şahin & 

Aşçıoğlu, 2013). Uyku türe göre değişik karakteristik özelliklere sahip 

olan, dış uyaranlara cevap verme eşiğinin yükseldiği ve özel bir postürde 

sakin geçirilen bir süredir (Kutlu, 2018). Uyku davranışsal, bilişsel 

sistemlerin korunmasını ve onarılmasını sağlayan, sinir sistemi ile ilişkili 

bir durumdur. Hans Berger 1929 yılında elektroansefalografiyi (EEG) 

keşfetmiş ve oğlunun saçlı derisi üzerinde biyoelektriksel aktiviteyi kayıt 

etmeyi başarmıştır. Bu keşif uyku ile ilgili çalışmaları hızlandırmış ve 

uykunun tanımlanmasına yardımcı olmuştur (Dağcan, 2019; Pıçak, 

İsmailoğulları, Mazıcıoğlu, Üstünbaş & Aksu, 2010). 

Uyku kalitesi; bireyin uyandıktan sonra kendini zinde, formda ve yeni 

bir güne hazır hissetmesidir. Başka bir tanım ile kişinin sabah yataktan 

kalkarken zorlanmadığı, bedenen ve ruhen dinlenmişlik halidir. Bedenin 

dinlenmesi, vücudun enerji biriktirmesi, büyüme, hücre yenilenmesi, 

anabolizma olaylarının gerçekleşmesi, mental sağlığın sürekliliği kaliteli 

uyku ile gerçekleşebilmektedir.  Uyku kalitesini etkileyen faktörlere 

bakıldığı zaman birçok fizyolojik, ruhsal ve çevresel etkenin yer aldığı 

görülmektedir (Şenol, Soyuer, Akça & Argün, 2012). Yaş, cinsiyet, 

hastalık, alkol gibi uyaranlar, ilaç kullanımı, egzersiz ve yorgunluk, 

beslenme tarzı, iş ve sosyal yaşam, ekonomik durum ve genel sağlık 

durumu gibi çeşitli faktörler uyku kalitesini etkilemektedir. 

Uyku kalitesinin bozulması bireylerin duygu, düşünce ve 

motivasyonunun bozulmasına neden olabilmektedir. Yetersiz ve kalitesiz 

uyuyan insanlarda fiziksel ve bilişsel çöküntüler yaşanmaktadır. Bu 

bireylerde yorgunluk, bezginlik, dikkatte azalma,  ağrıya karşı duyarlılığın 

artması, sinirlilik, mantık dışı düşünceler, halüsinasyon, iştahsızlık ve 

boşaltımda güçlük gibi durumlar görülmektedir. Ayrıca bu bireylerde 
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yaşamı tehdit eden kazalar, iş ve günlük hayatta uyumsuzluklar 

görülebilmektedir (Ertekin, 1998). 

Uyku kalitesi; uyku latensi (uykuya dalma süresi), uyku süresi ve bir 

gecedeki uyanma sayısı gibi uykunun niceliksel yönlerini ve uykunun 

derinliği, dinlendiriciliği gibi daha öznel yönleri de içerir (Taşkıran, 2009). 

Uyku kalitesinin sağlanması açısından tüm bu nicel ve nitel parametrelerin 

yani kaliteli uyku için gerekli şartların ideal seviyede sağlanması 

gerekmektedir. Bu durum da uyku hijyeninin sağlanması ile mümkündür. 

Uyku hijyeni; kaliteli uyku için gerekli şartların yerine getirilmesi 

durumudur. Başka bir tanım ile uyku hijyeni; uykuyu kolaylaştıran 

davranışlar (düzenli egzersiz, düzenli bir uyku/uyanıklık programının 

sürdürülmesi) ve uykuya olumsuz etkisi olan davranışlardan kaçınma 

(sigara, akşam saatlerinde alkol veya kafein alımı, gündüz uyuklaması) 

olarak tanımlanabilir (Odabaşıoğlu, Dedeoğlu, Kasırga & Sünbül, 2017). 

Uyku hijyeni kavramı ilk kez 1939 yılında Nathaniel Kleitman tarafından 

kullanılmıştır (Garbarino, Noili & Costa, 2014). Sonrasında psikolog Peter 

Hauri 1977'de yayımlanan kitabında uyku hijyeni kavramını ilk kez 

modern uyku sağlığı kapsamında kullanmıştır (Gigli & Valente, 2013). 

Uyku hijyeni, toplumda uykuyu iyileştirmek ve sağlığı geliştirmek için 

önemli bir yere sahiptir. Çalışanların organize topluluklar halinde 

bulunduğu çalışma yaşamı da iş-uyku hijyeni açısından önemli müdahale 

alanlarından biridir. Çalışma hayatı ve sağlığın iki yönlü ilişkisi 

düşünüldüğünde de hem çalışma hayatıyla ilgili özelliklerin uyku üzerine, 

hem de uykunun çalışma hayatı üzerine etkisi mevcuttur. Bu nedenle 

çalışanların düzenli ve kaliteli bir uykuya sahip olması büyük önem 

taşımaktadır. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisine göre erişkinler sağlık 

için her gece düzenli olarak 7 saat ve üzerinde uyumalıdır. Ayrıca her gün, 

gece 7 saatten az uyumanın; kilo alımı, obezite, hipertansiyon, diyabet, 

kalp hastalıkları ve inme, depresyon, ölüm riskinde artma gibi olumsuz 

sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca bu durum 

bozulmuş bağışıklık fonksiyonu, artan ağrı, zayıflamış performans, artan 

hatalar ve kazalarla ilişkilendirilmektedir (Daymaz, 2017).  

Uyku hijyeni, otel işletmelerinde çalışan işgörenler açışında da önemli 

bir inceleme alanıdır. Otel işletmeleri; yoğun çalışma temposu, karmaşık 

yapıları, sistemin her adımında yoğun insan ilişkileri ile dinamik ve yorucu 

bir yapıya sahiptir. Uzun ve yorucu çalışma saatleri, aralıksız çalışma 

gerekliliği otel çalışanlarının yaşamak zorunda oldukları iş yaşamının 

özelliklerindendir (Birdir & Tepeci, 2003: 93). Bu çalışmada da otel 

işletmelerinde çalışan işgörenler için uyku kalitesi ve uyku hijyeninin 

öneminin belirtilmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda işgörenlere ve 

yöneticilere çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
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Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenler İçin Uyku Kalitesi ve Uyku 

Hijyeninin Önemi  

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizm Yatırım ve İşletmeleri 

Nitelikleri Yönetmeliği’nde otel işletmeleri “Asli fonksiyonları 

müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, 

yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı 

birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesisler” olarak 

tanımlanmaktadır (Demirtaş, 2010: 14). Uluslararası Turizm Akademisi 

tarafından yapılan tanıma göre ise; “Otel; insanların seyahat boyunca ücret 

karşılığında konaklayabildikleri ve mutat (alışılmış) olarak beslenme 

ihtiyaçlarını devamlı olarak karşılayabildikleri işletmelerdir” (Olalı & 

Korzay, 1989: 25). 

Konaklama, yeme-içme ve diğer gereksinimleri karşılayan otel 

işletmeleri, ticari ve endüstriyel işletme karakteri taşımakta ve bazı 

özellikleri nedeniyle diğer işletmelerden ayrılmaktadır. Bu özelliklerin 

başlıcaları şunlardır (Aktaş, 1989; Demirtaş, 2010; Usta, 2002; Yakar, 

1994): 

 Otel işletmeleri zaman satar. Otel odalarının 24 saat içinde satılması söz 

konusu olup, satılamayan oda otel için kayıp sayılmaktadır. Otel 

hizmetini stoklama imkânı bulunmadığından üretildiği ya da 

hazırlandığı anda satılması gerekmektedir. Bu nedenle otelde satılan 

aslında “zaman” olmaktadır. 

 Otel işletmeciliği insan gücüne dayanır. Turizm endüstrisi diğer sektör 

ve endüstrilerle kıyaslanamayacak kadar büyük ölçüde insan gücüne 

ihtiyaç duyar. Çünkü turizm sistemindeki hizmetleri üreten esas faktör 

insan gücüdür.  

 Otel hizmetleri personel arasında yakın işbirliği ve karşılıklı yardımı 

gerektirir. Otel işletmelerinin bütün bölümleri birbirine bağlı olarak ve 

sürekli bilgi alışverişinde bulunarak görevlerini yerine getirmektedirler. 

Bir bölümün ya da personelin yapacağı hata, diğer bölümleri ya da 

personeli de etkileyeceğinden, konaklama işletmelerinde personel 

arasında yakın işbirliği ve karşılıklı yardım kesinlikle gereklidir. 

 Otel işletmeleri haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmet veren 

işletmelerdir. Otel işletmeleri, müşteri talepleri doğrultusunda sürekli 

hizmet vermektedirler. Bu işletmelerdeki işgörenler de diğer insanlar 

tatil yaparken onları memnun etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle 

işgörenlerin mesleğini sevmesi ve insan ilişkilerini iyi bilmesi 

gereklidir.  

 Otel işletmeleri dinamik bir yapıya sahiptir. Otel işletmelerinde 

hizmetin, tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olması, aynı 

zamanda çağın gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla dinamik ve 

sürekli değişiklik gösteren karaktere bürünmesi gerekir. Otel, hizmet 
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üreten bir fabrika olarak düşünüldüğünde, teknolojisi ve hizmet anlayışı 

ile sürekli olarak değişiklik gösteren bir sektördür. 

 Risk faktörü yüksek bir sektördür. Otel işletmelerinde talebin önceden 

tahmin edilebilmesinin güç olması, anlık ekonomik ve siyasi etkenlere 

göre değişiklik gösterebilmesinden dolayı risk oldukça yüksek 

düzeydedir. Otel işletmeleri bulunduğu ülkenin içine girdiği 

tehlikelerden çok hızlı biçimde etkilenirler. Gerek uluslararası 

ilişkilerde politik açıdan meydana gelen olumsuz durumlarda, gerek 

ülkenin doğal koşullarında ortaya çıkan dengesizliklerde, gerekse 

ülkede patlak veren savaş, çatışma gibi yıkıcı olaylarda işletmelerin 

çalışmaları ağır biçimde zarar görür. 

 Otel işletmeleri misafirlerine her zaman daha kaliteli hizmet sunmak 

istediğinden teknolojik yeniliklerden (anahtar kart sistemi, bilgisayarlı 

minibar, telefon ve güvenlik sistemi vb.) sürekli olarak faydalanır ve 

bunları olanakları doğrultusunda satın alarak kullanırlar.  

Diğer sektörlerle kıyasla turizm endüstrisindeki özel çalışma şartları, 

çalışma saatlerinin uzun oluşu, hafta sonu ve diğer tatil günlerinde 

çalışılması çalışanlara birçok sorun yaşatabilecek durumlar olarak 

görülmektedir (Ünlüönen & Şahin, 2011: 13). Yukarıda da belirtildiği gibi 

otel işletmeleri haftanın 7 günü, günün 24 saati hizmet veren işletmeler 

olduğu için, müşteri talepleri doğrultusunda sürekli hizmet sunmaktadırlar. 

Bu hizmet sürekliliği otel işletmelerindeki bazı departmanların (Ön büro, 

kat hizmetleri, yiyecek-içecek, güvenlik gibi) vardiyalı çalışma sistemini 

uygulamalarına neden olmaktadır. Böylece 24 saat boyunca aralıksız 

hizmet sağlanmış olacaktır. Vardiyalı çalışma düzeni; “işin veya işyerinin 

niteliği gereği, sürekli olarak faal vaziyetteki işyerlerinde,  günün (veya 

haftanın) tüm zamanlarında, aynı günün değişik (birbirini izleyen) zaman 

dilimlerinde ayrı işçi grupları çalıştırılması biçimi" şeklinde 

tanımlanmaktadır (Şehit, Anul, Batar, Cin & Ekici, 2019). 

Vardiyalı çalışma, çalışma hayatında uyku bozuklukların oldukça sık 

görüldüğü alanlardan biridir. Vardiyalı çalışanlar, çalışma ve hizmetin 

sürekli olduğu durumlarda işin sürekliliğini sağlamak adına günün değişik 

dönemlerinde çalışmak durumunda kaldıklarından bu kişilerde bazı 

sorunlar görülmektedir. Uyku ile ilgili sorunlardan bazıları, gece 

vardiyasında çalışan işçilerde uyku yoksunluğu, sirkadiyen ritim 

değişimleri, uyuklama ve uyku ile ilişkili performans açıklarıdır (Daymaz, 

2017). Vardiya çalışmaları, çalışanların sağlığını etkileyebilmektedir. 

Özellikle tam süreli çalışmalarda vardiya değiştirmeleri çalışanlarda 

sinirsel, sindirim ve dolaşım sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle 

sürekli gece vardiyasına çalışanların periyodik olarak tıbbi kontrolden 

geçirilmeleri gerekmektedir (Akal, 1991: 77). Literatürde vardiyalı 

çalışanların farklı bilişsel fonksiyonlarını inceleyen çalışmalar mevcuttur. 

Gündüz ve vardiyalı çalışanların öğrenme ve bellek gibi bilişsel 
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fonksiyonları ve kaygı düzeylerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada; hafıza 

ve öğrenme olarak vardiyalı çalışanların bilişsel işlev kaybına uğradıkları 

sonucu elde edilmiştir. Vardiyalı çalışanlarda uyku yoksunluğu ve 

yorgunluğun dikkat ve belleği olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır 

(Bumin, Tatlı, Cemali, Kara & Akyürek, 2019: 179).  

Konaklama işletmelerinin niteliği gereği hizmetin başladığı ve 

duraksadığı, tekrar başlayıp bittiği zaman aralığında fazla işçi istihdam 

etmemek, işin yoğun olduğu saatlerde hizmetin aksamadan devamını temin 

maksadıyla “antrak” adı verilen çalışma şekli uygulanmaktadır (Koç & 

Çelik, 2017: 620). Antraktlı çalışma ve dinlenme, hizmet sektöründe 

özellikle de konaklama işletmelerinde belirli departmanlarda çalışan bazı 

işçilere farklı biçimlerde uygulanabilmektedir. İşçi, gün içinde işin yoğun 

olduğu saatlerde çalışmakta, yoğunluğun azaldığı dönemlerde ise uzun 

süreli ara dinlenmeye çıkarılmaktadırlar. Örneğin, işçiler saat 06.00 veya 

07.00 gibi çalışmaya başlamakta, çalışmalarını saat 11.00 veya 12.00'ye 

kadar sürdürmektedir. İş yoğunluğunun azaldığı dönemlerde ise işçiler 

ortalama 4-5 saat civarında uzun süreli ara dinlenmelerine 

çıkarılmaktadırlar. Uzun süreli ara dinlenmeler sonucunda saat 16.00 veya 

17.00'de tekrar çalışmaya başlamakta ve çalışmaları saat 22.00 veya 

23.00'de sonlandırılmaktadır (Açar, 2013: 23). Bu saatler otelden otele 

farklılıklar göstermekle birlikte müşterilerin yemek saatlerine göre antre 

saatleri düzenlendiği için aşağı yukarı benzerdir (Serter, 2015: 54). Otel 

işletmelerinde vardiyalı ya da antraklı çalışan işgörenlerin yeterli uyku 

kalitesine sahip olmamalarının bu işgörenlerin işlerine odaklanamama, 

çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşma (hipertansiyon, diyabet, obezite, 

depresyon, kalp hastalıkları gibi), performans düşüklüğü yaşama, iş kazası 

geçirme olasılıklarının artmasına neden olabileceği düşünülmektedir. 

Yapılan bir çalışmada antraktlı çalıştırılanların %67,3’ünün yiyecek 

içecek departmanında yer aldığı tespit edilmiştir. Çalışanların genel olarak 

bu çalışma şeklinden memnun olmadıkları ve ekonomik nedenlerden 

dolayı bu çalışma şeklini kabul ettikleri saptanmıştır. Antraktlı çalışma 

kişilerin zaman kullanımını kısıtlandırdığı, dinlenme sürelerinde iş yerinde 

kalmaya devam etmeleri ve genellikle işe geri çağırılmaları nedeni ile 

çalışanların antraktlı çalışmaya yönelik algılarının olumsuz olduğu 

belirtilmiştir (Koç & Çelik, 2017). 

İnsanın fizyolojik durumuna göre günlük 7,5 saat çalışması 

gerekmektedir. Fakat turizm endüstrisinde yoğun sezonlarda insan 

fizyolojisine uygun olmayan çalışma süreleri görülmektedir.4857 sayılı iş 

kanunu haftalık 45 saat, günlük ortalama 7,5 saat çalışmayı ve fazla 

çalışma süresi olarak da 3 saat çalışmayı belirlemiştir. İstatistiklere göre 

Türkiye’ de haftalık çalışma süresi en fazla olan iş kolu olarak haftada 56,2 

saat ortalamayla konaklama ve yiyecek içecek iş kolu bulunmuştur. 
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Günlük çalışma sürelerinin azaltılması saat başına düşen verimi artırırken, 

sürenin artırılması günlük verimliliği azaltmaktadır. Bu durumda hataların 

artıp iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasına neden 

olabilmektedir (Çalık & Demir, 2015: 1173). Turizm sektöründe 2010-

2013 yılları arasında toplamda 95 kişi iş kazasından dolayı hayatını 

kaybetmiştir. En çok kaybın yaşandığı sektörlerde de ilk sırayı yiyecek-

içecek (%40) ve konaklama işletmeleri (%29) almaktadır (Çavuş & Akkuş, 

2015). TUİK'in 2006-2007 yılı iş kazaları ve işe bağlı sağlık problemleri 

araştırmasında son 12 ay içinde çalışmış olanların % 2,9’unun bir iş kazası 

geçirdiği saptanmıştır. İş kazası geçirenlerin oranının en yüksek olduğu 

sektörün % 10,1 ile madencilik ve taş ocakçılığı olduğu, otel sektöründe 

ise % 2,7 oranında olduğu belirtilmiştir. Otel sektöründe çalışanların iş 

kazası oranının diğer sektörlere göre daha az gibi görünüyor olması ise; iş 

kazalarının hepsinin resmi kayıtlara geçmemesinden kaynaklanabilir. 

Özellikle mutfak personelinin iş kazalarında kesik ya da yanık gibi kazalar 

ciddi boyutta olmadığında önemsenmemekte ve kayıtlara geçmemektedir 

(Şahin & Erkal, 2010: 44). Otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin yeterli 

uyku kalitesine sahip olamamaları sebebiyle gün içinde işlerine 

odaklanamayacakları ve iş kazası yaşama risklerinin artacağı 

düşünülmektedir. Özellikle mutfak çalışanlarının kesici, yanıcı aletlerle 

çalışıyor olması, bu departmanda çalışan işgörenler için risk 

oluşturmaktadır. Bu işgörenlerin yeterli uyku kalitesine sahip olamamaları 

onlar için iş kazalarını kaçınılmaz hale getirecektir.   

Otel işletmelerinin örgüt yapısı ve işgörenlerin rolü çoğu zaman stres 

kaynağı olabilmektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinde 

genellikle örgüt şemasının yapılmaması iş ve rollerle ilgili pek çok sorunu 

beraberinde getirmekte ve rol belirsizliği, rol çatışması, kişilerarası 

çatışma, aşırı iş yükü, kariyer engeli, yönetime katılamama, işini kaybetme 

korkusu gibi stres kaynakları ortaya çıkmaktadır (Aşık, 2005). Otel 

restoranlarında, müşterilere doğrudan hizmet edildiği için özellikle işlerin 

yoğun olduğu saatlerde, işgörenler yoğun stres yaşanmaktadır. Çoğu 

zaman müşterilerin sabırsızlanması, yeterli sayıda personelin olmaması ve 

işletme konusunda yaşanan sıkıntıların müşteri tarafından kendilerine 

hizmet eden personele yansıtılması işgören için işi iyice zorlaştırmaktadır 

(www.detam.com.tr). Yoğun iş temposunda amirlerinden kaynaklanan 

baskılar ve yoğun çalışma saatleri işgörenlerin stres, depresyon, anksiyete 

gibi psikolojik rahatsızlıklar yaşamalarına yol açabilmektedir. Bu 

rahatsızlıkları yaşayan bireyler ciddi uyku problemleri yaşamaktadır. 

Yapılan çalışmalar anksiyete ve depresyon gibi içselleştirme bozukluğu 

olan bireylerin psikiyatrik sorunları olmayanlardan üç kat daha fazla uyku 

problemi yaşadıkların göstermektedir (Shanahan,, Copeland, Angold, 

Bondy & Costello, 2014). Günaydın (2014) tarafından yapılan bir 

http://www.detam.com.tr/
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çalışmada ise uyku kalitesi arttıkça, ruh sağlığının (GSA ortalamasına 

göre) iyileştiği tespit edilmiştir. 

Uyku problemlerinin semptomlarından biri de “depresyon”dur. Yapılan 

bir çalışmada depresyonda olan kişilerin uyku paternlerinin bozuk 

olduğunu, uykuya dalma ve uykuda kalmakta zorluk yaşadıklarını 

göstermektedir. Depresyon problemi yaşayan bireylerin birçoğu bunun 

yanı sıra anksiyete ve stres düzeyinde de artış yaşayarak kendilerini sinirli, 

endişeli, tükenmiş hissedeceklerdir. Uyku kalitesinin azalması nedeniyle 

ortaya çıkan depresyonun bir diğer semptomu ise kendini değersiz 

hissetmektir. Bu durumda, bireyler özsaygı eksikliği yaşayabileceklerdir. 

Uyku kalitesinin azalması, depresyon ve özsaygı azalma gibi nedenler, 

yakın ilişkide olmaları sebebiyle genellikle beden algısının bozulması 

durumunu da beraberinde getirecektir. Aynı çalışmada uyku kalitesi ile 

mental sağlığın incelenen tüm parametreleri (beden algısı, özsaygı, 

depresyon, anksiyete ve stres) ilişkili bulunurken depresif, anksiyete 

bozukluğu olan ve stres düzeyi yüksek olan bireylerin ise uyku 

kalitelerinin kötü olduğu tespit edilmiştir  (İyigün ve ark. 2017: 126 - 129). 

Jonothan ve arkadaşları (2006), uykusuzluğun sosyal yaşantı üzerine 

etkilerini açıklayabilmek amacıyla yaptıkları çalışmada kısa süreli 

hafızanın, işitsel uyanıklığın ve reaksiyon süresinin maruz kalınan 

uykusuzluk süresine paralel olarak bozulduğunu tespit etmişlerdir. Bu 

çalışmada depresyon skorunun uykusuzluğa bağlı olarak yükselmesi ve 

uyaranlara tepki süresinin uzaması gibi etkenlerin özellikle trafik ve iş 

kazaları açısından büyük risk oluşturduğu vurgulanmaktadır. Vardar ve 

arkadaşları (2007) ise, 30 saatlik tam uyku yoksunluğunun anaerobik 

performansı bozmamasına rağmen anksiyete seviyesini arttırdığını 

belirtmektedir (Kurt, Pekünlü, Çatıkkaş & Atalağ, 2010). Ağargün ve ark. 

(1995) çalışmasında da uyku problemi yaşayan bireylerin, yaşamayan 

bireylere göre durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada ise lise son sınıf öğrencilerinin sınav 

kaygılarının olduğunu ve bu durumun da uyku kalitesini olumsuz yönde 

etkilediği saptanmıştır (Köse, Yılmaz & Göktaş, 2018). 

Serter (2015), “Otel Çalışanlarının Maruz Kaldığı Psikososyal 

Faktörlerin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasında, katılımcılara “Ne 

sıklıkta gece uyumanıza rağmen yeterince dinlenmemiş olarak 

uyanıyorsunuz” sorusunu sormuş ve bu soruya %46’lık bir oranda orta 

derecede (ara sıra) cevabını almıştır. Bu durumda yetersiz uyku ve 

dinlenme saatlerinden bahsedilebilir. “Ne sıklıkta sabah çok erken saatte 

uyanıp bir daha uykuya dalamıyorsunuz?” sorusuna ise, katılımcıların 

%34’ü ara sıra, %24’ü sık sık cevabını vermiştir. Sabah erken saatte 

uyandıktan sonra tekrar uykuya dalamama sorunu aşırı beyin 
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aktivitesinden kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlarda stresin göstergesi 

olabilmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Otel işletmelerinin dinamik ve yorucu çalışma yapısına sahip olması, 

bu işletmelerde çalışan işgörenler için uyku kalitesini ve uyku hijyenini 

önemli bir konu haline getirmektedir. İşgörenlerin verimli bir iş günü 

geçirebilmeleri için iyi bir uyku kalitesine sahip olmaları gerekir.  

Uyku hijyenine yönelik yapılan öneriler kişilerde uyku kalitesini 

arttırmaktadır. Uyku kalitesini etkileyen faktörlere bakıldığı zaman birçok 

fizyolojik, çevresel ve psikolojik etkenin yer aldığı görülmektedir. Gece 

boyunca uyku kalitesini attırmaya yönelik yapılan günlük uygulamalar, 

alışkanlıklar ve çevresel faktörlerdeki düzenlemeler uyku hijyeni 

kapsamında ele alınmaktadır. Bu nedenle uyku hijyeni uygulamaları, uyku 

kalitesini artırmak için önemlidir. Uyku hijyenine yönelik verilebilecek 

öneriler fizyolojik, çevresel ve psikolojik faktörler başlıkları altında ele 

alınmaktadır. 

Fizyolojik Faktörlerin Düzenlenmesi 

Uyku hijyenine yönelik fizyolojik faktörlerin düzenlenmesi kişinin 

uyku zamanı ve süresi, günlük aktivite durumu ve beslenme durumu alt 

başlıkları ele alınarak değerlendirilebilir. 

Uyku sağlıklı yaşam için elzem bir unsurdur ve gereksinim duyulan 

toplam uyku süresi her yaş grubunda farklılık göstermektedir. Kişinin 

yaşam süresi boyunca değişkenlik gösteren uyku gereksinimi bebeklerde 

(yenidoğan) bir günde ortalama 16-20 saat, okul öncesi çocuklarda 10-14 

saat, adölesanlarda 8-10 saat, erişkinlerde 6-9 saat yaşlılarda ise 5-8 saat 

kadardır (Çelik & Alphan, 2015). 

Uyku zamanı ve süresine ilişkin öneriler şu şekildedir: 

 Her gün aynı saatte yatmaya özen gösterilmelidir. Çok yorgun 

hissedilen zamanlarda bile normal yatış zamanı beklenmelidir. 

 Her gün aynı saatte uyanmaya, yataktan aynı saatte kalkmaya özen 

gösterilmelidir.  

 Yatış ve kalkış saatleri uyku düzeninin korunmasında en önemli 

faktörlerden olduğu için özel durumlarda dahi (hafta sonu, özel davet 

vb.) bu kurala uymaya (aynı saatte yatış ve kalkış) özen gösterilmelidir. 

 Kişi; yaş grubuna özgü asgari süre kadar uykuya zaman ayırmalıdır. 

 Uyandıktan sonra dinlenmek amaçlı yatakta zaman geçirmemeye özen 

gösterilmelidir. Dinlenmek amacıyla kişinin kendini daha fazla 

uyumaya zorlaması dinlendirici olmadığı gibi uyku kalitesini de 

olumsuz etkilemektedir. 
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 Gündüz saatlerinde ihtiyaç duyulursa en fazla 1 saatlik bir öğle uykusu 

tercih edilmelidir. Öğle uykusu 1 saati aşmayacak şekilde ve günün tam 

ortasında (12.00-13.00 veya 13.00-14.00) saatleri arasında olacak 

şekilde planlanmalıdır. 

Düzenli fiziksel aktivite, bireylerin sağlığının korunması, kaliteli bir 

yaşam ve sağlıklı bir uyku için gereklidir. Düzenli fiziksel aktivitenin 

sağlıklı yetişkinlerde daha iyi bir uyku ve daha az uyku bozukluğuyla 

ilişkili olduğu görülmüştür (Çalık & Algun, 2013). Vuori ve arkadaşlarının 

yaptığı bir çalışma düzenli fiziksel aktivitenin; katılımcıların uykuya 

dalmalarını kolaylaştırdığını, daha derin uyku sağladığını, sabah 

uyandıklarında kendilerini daha iyi hissettiklerini bildirmiştir (Vuori, 

Urponen, Hasan & Partinen, 1988). 

Hafif düzenli fiziksel aktivite uykuyu sağlamanın en iyi yoludur ancak 

bunun aksine aşırı, uzun süreli ve uyuma zamanına yakın yapılan fiziksel 

aktivite sonucu oluşan yorgunluk uyku kalitesini bozmaktadır (Schulz, 

2007). Kamrani ve arkadaşlarının düşük ve yüksek yoğunluklu egzersizin 

yaşlılarda uyku kalitesi üzerine etkisini inceledikleri araştırmada orta ve 

düşük dereceli egzersiz yapan grubun uyku kaliteleri anlamlı derecede 

yüksek bulunmuştur (Kamrani ve ark, 2014). 

Günlük fiziksel aktivite durumuna ilişkin öneriler şu şekildedir: 

 Her gün akşam saatlerinde yatma zamanından en az 3 saat önce düzenli 

egzersiz (30-45 dakikalık hafif tempolu) yapmaya özen gösterilmelidir. 

 Ağır egzersiz türleri (maraton, aletli fitness vb.) yerine tempolu 

yürüyüş, aerobik, pilates gibi düşük tempolu, rahatlatıcı egzersiz türleri 

tercih edilmelidir. 

Bazı yiyecek ve içecekler, içerikleri veya alım miktarlarına bağlı olarak 

uyku kalitesini etkilemektedir. Fazla miktarda ve yağ içeriği yüksek 

besinler, kafein içeriği yüksek yiyecek ve içecekler (çikolata, kola, çay, 

kahve vb.) uykuya dalma sürecini zorlaştırırlar (Taşkıran, 2009). 

Yatmadan önce alınan az miktarda alkol sedatif etki göstererek uykuya 

geçişi kolaylaştırırken, fazla miktarda alkol REM uykusunu bozarak uyku 

süresini azaltmakta ve derin uykuyu azaltmaktadır. Nikotin uyarıcı bir 

maddedir ve uykuya geçişi zorlaştırır. Sigara içenlerde uykuya dalmakta 

sorun yaşama ve daha hafif uyuma görülebilir (Öçal, 2015). 

Protein içeren besinler triptofan içerikleri nedeniyle uykuya dalmayı 

kolaylaştırır. Kitano ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada; protein içeriği 

zengin olan süt ve süt ürünleri tüketmenin uykuya dalmayı kolaylaştırdığı 

belirtilmiştir. (Kitano ve ark, 2014).  

Hem kesitsel hem de epidemiyolojik çalışmalar, daha az uyuyan 

insanların; kalorinin fazlasının yağdan ve karbonhidrattan geldiği yüksek 
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enerjili gıdalara yöneldiğini,  yeterli uyuyabilen insanların daha çok sebze 

meyve tükettikleri ve daha düzgün bir şekilde ara öğün yaptıklarını 

göstermektedir (Morselli, Leproult, Balbo & Spiegel, 2010). 

Günlük beslenme durumuna ilişkin öneriler şu şekildedir: 

 Gün içerisinde kafein içeriği yüksek olan kahve, çay, kola, enerji 

içecekleri, alkol gibi içeceklerden uzak durmaya, fazla miktarda 

tüketmemeye özen gösterilmelidir. 

 Gün sonuna doğru ıhlamur, adaçayı, papatya çayı, melisa çayı, ılık süt 

gibi yatıştırıcı etkili içecekler tüketmeye özen gösterilmelidir. 

 Akşam öğününde yatıştırıcı etkileri nedeniyle ayran veya yoğurt tercih 

etmeye özen gösterilmelidir.  

 Uyku saatinden yaklaşık olarak 2 saat kadar önce yemek yemeye son 

verilmelidir. 

 Sigara kullanımı mümkünse tamamen bırakılmalı, değilse özellikle 

akşam öğününden sonra kullanılmamalıdır. 

 Alkol uykuya yakın zamanda tüketilmemeli, aşırı alkol tüketiminden 

kaçınılmalıdır. 

Çevresel Faktörlerin Düzenlenmesi 

Uykuya dalma, uykuyu sürdürmede etkili olan başlıca çevresel 

etmenler gürültü, oda ısısı, uyaran varlığı ve aydınlık ortamdır (Güneş, 

2018). Her ne kadar bu etmenlere bireylerin duyarlığı değişse de, bu 

faktörler uykuyu parçalayabilmekte ve uyku kalitesini bozabilmektedir. 

Uyku çevresinin düzenlenmesine ilişkin öneriler şu şekildedir: 

 Yatak odasının sessiz ve tam karanlık (tercihen göz hizanızdan uzakta, 

çok kısık bir loş ışık olabilir) olmasına özen gösterilmelidir. 

 Yatak odasının ısısının çok sıcak/çok soğuk olmamasına özen 

gösterilmelidir. 

 Kişi yatakta yarım saatten daha fazla uykuya dalamadığı zamanlarda 

yataktan kalkmalıdır. Loş ışıkta kitap okuma, ılık su ile duş, dinlendirici 

kısık sesli müzik dinleme gibi rahatlatan faaliyetler uykunun gelmesine 

yardımcı olacaktır. Kişi uykusu geldiğinde tekrar yatağa dönmeye özen 

göstermelidir. 

 Yatak sadece uyku için kullanılmalıdır. Kitap okuma, televizyon 

izleme, yemek yeme gibi faaliyetler kesinlikle yatakta yapılmamalıdır. 

 

Psikolojik Faktörlerin Düzenlenmesi 

Uyku kalitesinin azalması ile depresyon, anksiyete, stres, özsaygı kaybı 

ve beden algısının bozulması gibi psikolojik problemler de ortaya 

çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar psikolojik problemleri olan kişilerin uyku 
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paternlerinin bozuk olduğunu, uykuya dalma ve uykuda kalmakta zorluk 

yaşadıklarını göstermektedir (İyigün ve ark. 2017). 

Psikolojik rahatlamanın sağlanmasına ilişkin öneriler: 

 Uyku öncesi zihni yoğun bir şekilde meşgul edecek faaliyetlerden 

(korku filmi izleme, para hesabı yapma vb.) kaçınılmalıdır. 

 Zihni meşgul eden tüm düşünceler uyku öncesi yazıya dökülerek 

mental rahatlama sağlanabilir. 

 Uyku öncesi mental rahatlamayı sağladığı bilinen yoga, meditasyon 

gibi gevşeme faaliyetleri yapılabilir. 

 Kişinin bireysel tercihlerine göre kendisinde mental rahatlık sağladığını 

bildiği hafif müzik dinleme, ılık duş alma gibi gevşeme faaliyetleri 

yapılabilir. 

Otel işgörenlerinin uyku kalitesini düşüren faktörlerden birinin de stres 

olduğu düşünülmektedir. Stres ile mücadelede işgörenin bireysel düzeyde 

alabileceği önlemler ne kadar etkiliyse, bu konuda yöneticilerin iş tanımı 

konusunda yapacağı bazı düzenlemeler de stresin ortadan kalkmasına ve 

buna bağlı işgörenin uyku kalitesinin artmasıyla çalışma veriminin 

yükselmesine yardımcı olacaktır. Örneğin; görev dağılımında belirsizliğin 

ortadan kaldırılmasıyla, aşırı iş yükünün azaltılmasıyla, çalışma alanlarının 

düzenlenmesiyle, işgörenler arasında grup çalışmalarının 

desteklenmesiyle, iş güvenliğinin sağlanmasıyla, ücret seviyelerinin 

optimuma getirilmesiyle, işgörenler için stres yönetimi hizmetlerinin 

desteklenmesiyle, profesyonel danışmanlık hizmeti vererek ve bütün 

işgörenlerin stres kaynaklarının neler olduğunu öğrenip mücadele etmesini 

sağlayacak eğitim çalışmalarının yapılmasıyla yöneticiler işgörenlerin 

yaşadıkları stres faktörlerini tamamen olmasa da kısmen ortadan 

kaldırabilir (Aşık, 2005) ve işgörenlerin daha kaliteli bir uyku düzeyine 

erişmelerini sağlayabilirler. 

Otel işletmelerinde müşteri tatmininin sağlanması, otelin rekabet 

gücünü koruyabilmesi, gelir elde etmesi ve hatta devamlılığını 

sağlayabilmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü tatmin olmuş 

müşteriler, sosyal haberleşme yoluyla oteller için en iyi tanıtımı 

yapmaktadırlar. Tanıtımı iyi olan otellerin tercih edilme olasılığı da 

yükselmektedir. Müşterilerle iyi bir iletişim kurabilmek için onlara daha 

yakın olabilmek ve onları yeterince tanımak gerekmektedir. Müşterilerin, 

kendileriyle üst düzeyde ilgilenildiği zaman işletmeye olan güven 

duyguları artacaktır. Bu da müşteri memnuniyetinde sürekliliğin 

sağlanabilmesi için önemli bir unsurdur. Müşterilerin gerek istek ve 

ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekse sorunlarının çözümünde onlarla 

birebir ilgilenip, iyi iletişim kurulması, hizmet kalitesinin gelişimine üst 

düzeyde etki edecektir (Öztürk & Pekduyurucu, 2009: 37-38).  İşgörenlerin 

kaliteli hizmet sunabilmeleri için kendilerini gerek ruhen gerekse fiziksel 
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olarak iyi hissetmeleri gerekmektedir. Bu iyilik durumunu sağlayan 

faktörlerden biri de uykudur. Bir işgören ne kadar iyi bir uyku kalitesine 

sahip olursa, gün içerisinde o kadar verimli ve etkili çalışacaktır. Bu 

durumda müşterilere olumlu olarak yanşayacak ve müşteri 

memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacaktır. 
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HAYIRLI EVLAT: ŞEHİT (DAMAT) ALİ PAŞAʼNIN VAKFI 

Kadir Arslanboğa 

1. Giriş  

Ali Paşa, İznikʼin Sölöz köyünde 1682? yılında dünyaya gelmiştir. 

Babası Hasan Ağa İstanbulʼda bazı ağaların kethüdalığında bulunmuştur. 

Ali Paşa, küçük yaşta Enderunʼa girerek, sırasıyla sırkatibi, rikabdar ve 

silahdar olmuştur (Süreyya, 1996: 274; Özcan, 2010: 433).  

1709 yılında III. Ahmedʼin kızı Fatma Sultan ile nişanlanmış, 

sonrasında da ikinci vezir olarak tayin edilmiştir. 1713 yılında rikab 

kaymakamı görevini yerine getirirken, 1713 yılında sadrazam olarak tayin 

edilmiş ve birkaç ay sonra da Fatma Sultan ile evlenmiştir (Süreyya, 1996: 

274).  

Ali Paşa, sadrazamlığında Anadoluʼda meydana gelen isyan 

hareketlerini bastırmıştır. Suriyeʼde Osmanoğlu Nasuh Paşa kovulmuş, 

İran şehzadesi iddiasına bulunan ve çevresine insan toplayan şaki Abbas 

Bozok sancağında idam edilmiştir. Sencarʼda asi yezidiler bastırılmış, 

Huveyza hanlığı sebebiyle İran ile çıkan ihtilafı, Mir Hanʼı etkisiz 

bırakarak, gidermiştir. Mısırʼda bir süredir sıkıntı oluşturan Kaytas Beyʼde 

Mısır Valisi marifeti ile idam edilmiştir (Baysun, 1978: 328). 

1715 yılında Venediklilerin Karlofça Antlaşmasıʼndaki şartlara 

uymamaları neticesinde Moraʼya sefer düzenleyip adanın fethini 

gerçekleştirmiştir. İstanbulʼa döndükten sonra 1716 yılında Avusturya 

üzerine sefere çıkmıştır. Savaş ağır bir yenilgi halini almaya başladığında, 

Paşa askerleri cesaretlendirmek amacıyla kılıcıyla hücuma geçtiği esnada, 

bir kurşun ile alnından vurularak Petervaradin muharebesinde şehit 

düşmüştür. Naaşı Belgradʼa nakledilerek kale içerisindeki Kanuni Sultan 

Süleyman Camii haziresine defnedilmiştir (Baysun, 1978: 328).  

Paşaʼnın Padişah üzerindeki etkisi büyüktü ve ölümüne kadar öyle 

kalmıştır (Baysun, 1978: 328). Benzer şekilde Paşa da yakınlarının tesir 

altındaydı. Şeyhülislam Paşmakçızade Ali Efendi ile çok yakın ilişkisi 

bulunan Paşa onun telkini ile Melami oldu. Sadrazamlığında ise kethüdası 

olan Köse İbrahim Ağaʼnın tesirinde kalmıştır (Uzunçarşılı, 1983: 301; 

Baysun, 1978: 328). 

Kısa süren hayat macerasında hızlı bir yükseliş sergileyen Ali Paşa; 

Alim, fazıl, dürüst ve teşkilatçı bir kişiliğe sahipti. Paşanın bu güzel huyları 

yanında bürokraside rakiplerini egale ederken gösterdiği şedid ve kan 

dökücü bir yanı da bulunmaktaydı. Bu yapısı sebebiyle sadrazamlığı 

                                                             
 Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat 
Bölümü, karslanboga@comu.edu.tr , Orcid İD: 0000-0002-0264-4796. 

mailto:karslanboga@comu.edu.tr


558 
 

esnasında devlet erkanı herhangi bir yolsuzluğa bulaşmaktan 

çekinmişlerdir. Bahsedilenlere ilaveten Ali Paşaʼnın, sefahati ve israfı 

olmayan, hesap işlerinde düzenli ve disiplinli bir yapıya sahip olduğu 

belirtilmiştir (Uzunçarşılı, 1983: 302-305). Saray içerisinde gelenek halini 

alan hediyeleşmeyi yasakladığı gibi sarayın masraflarını dahi düzenli bir 

yapıya kavuşturmuştur (Baysun, 1978: 328). 

Devlet işlerine vakıf olan Paşa, gördüğü birçok düzensizliği ıslah etme 

yoluna girmiştir. Devlet işlerinde memurların uyacağı bir talimatname 

hazırlatmıştır (Özcan ve Sevinç, 2019: 462).  

Kamu idaresinde yaptığı ıslahatlara bakıldığında mukataaların 

malikane sistemi çerçevesinde verilmesini kaldırarak tekrardan iltizam 

sistemine göre ihale edilmesini getirmiştir. Anadolu muhasebesi 

defterlerini inceletmiş, olumsuzluklar tespit edilip ıslah edilmiştir. Gedikli 

zeamet teşkilatını, ilmiye sınıfında para karşılığında mülazemet 

verilmesiyle birlikte küçük yaştakilere müderrislik verilmesini ve Mısırʼda 

Habeşi kölelerinin hadım edilmelerini yasaklamıştır (Uzunçarşılı, 1983: 

304). Evkaf muhasebesi adıyla Darüssaade ağalarının nezaretinde olan 

Haremeyn Evkafıʼnı yeniden düzenlemiştir (Özcan, 2010: 434). 

Paşa ilme, şiire özellikle de astronomiye düşkündü (Baysun, 1978: 

329). Paşaʼnın ilme düşkünlüğü sebebiyle Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 

Müverrih Raşid ve Şair Nedim gibi değerli ve şahsiyetli kişileri himaye 

etmiştir. Bununla birlikte fihristi 4 cilt tutan bir kitap kolleksiyonu 

bulunmaktadır. İlme olan düşkünlüğü sebebiyle ilmi muhafaza eden 

kitaplar için kütüphaneler kurmuştur (Uzunçarşılı, 1983: 305).  

Kütüphanelerinden ilkini İstanbul Vefaʼda Üskübi Mahallesiʼndeki üç 

katlı konağında kurmuştur. İkinci kütüphanesini ise Üsküdar Kuzguncuk'ta 

İstavroz semtinde bulunan yalısının bir odasında hayata geçirmiştir. Asıl 

bilinen kütüphanesi ise Şehzabaşıʼnda 1715 yılında inşaatı tamamlanan 

kütüphanedir. Bu kütüphane için kitaplarının bir kısmını bağışlamış ve 

kataloglarını oluşturmuştur. 1716 yılında kütüphane hizmet vermeye 

başlamıştır (Erünsal, 2010: 435). Kütüphanenin giderlerini karşılamak 

amacıyla bir vakıfta kurmuştur.1 

Ali Paşa, IV. Mehmed zamanında medreseye çevirilen Galatasarayʼı 

tekrardan Enderun Mektebi haline getirmiştir. Ayrıca Ayvansarayʼda 

Çınarlıçeşme yakınlarındaki mescidi ve Ebu Zer-i Gıfari mescid ve 

türbesini tamir ettirmiştir. Bunlara ilaveten doğduğu köy olan Sölözʼde 

cami, Anadoluʼda ise bir cami ve medrese inşa ettirmiştir (Uzunçarşılı, 

1983: 305; Baysun, 1978: 326; Özcan, 2010: 434) 

                                                             
1 Vakfiyesi için bkz. VGMA, Defter No: 628, s. 639, No 367/1 
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Kaynaklarda Ali Paşaʼnın ilk hanımından oğulları ve biri erkek diğeri 

kadın iki kardeşi olduğu belirtilmektedir (Uzunçarşılı, 1983: 305). 

Vakfiyede ise vakıf şartnamelerinin olduğu bölümde Ali Paşaʼnın bir 

kızının olduğuna dair bilgi bulunmaktadır. 

2. Ali Paşa Vakfıʼnın Vakfiyesi 

Ali Paşa Vakfıʼnın vakfiyesi Vakıf Genel Müdürlüğü Arşiviʼnde 623 

numaralı Vakfiye Defterinin 131. sayfasında 144. sırada yer almaktadır. 

Vakfiyenin tarihi hicri 1 Muharrem 1121 / miladi 13 Mart 1709 tarihlidir. 

Ali Paşa, vakfın kurulduğu tarihte vakfiyeye göre Sultan III. Ahmedʼin 

silahdarlığı görevini icra etmekteydi.  

Vakıf, Mahmud Çelebi bin Mustafa ve Mustafa Bey bin 

Abdurrahmanʼın şehadetleriyle, Baba Ahmed Bey bin Hasanʼın meclis-i 

şerʻinde (mahkemesinde) vakıf tesciline mütevelli atanan Musafa Ağa bin 

Abdurrahmanʼın dilekçesiyle kurulmuştur.  

Vakfın tevliyetini Ali Paşa kendi üzerinde bırakmıştır. Vefatından 

sonra ise erkek evlatları içerisinde en büyük ve en uygununa, erkeklerin 

soyu kesildiğinde kızlarına ve kızlarının evlatları içerisinden uygununa, 

kızlarının da soyu kesilmesi durumunda ise kölelerine ve kölelerinin en 

uygun ve en büyüğüne bırakılmasını şart koşmuştur. Belirtilen kişiler ve 

soyları kesildiğinde ise tevliyet mahkeme tarafından “mütedeyyin ve 

perhizkâr recûl-i sâlih tevcih” ifadesiyle dindar bir kişiye verilmesi 

istenmiştir.  

Vakfiyede vakfedilen gayrimenkullerde meydana gelecek tamiratın ise 

vakıf şartnamesinde belirtilen personel giderleri ile aydınlatma giderlerinin 

karşılanması sonrasında kalan paradan mütevelli tarafından karşılanması 

gerektiği belirtilmiştir. Vakıf mütevellilerinin her sene vakfın 

muhasebesini görmeleri gerektiği vakfiyede şart olarak belirtilmiştir.  

Vakfın şartlarını “tebdil ve tağyir ve taklîl ve teksir” ibareleriyle 

değiştirme hakkı Ali Paşa tarafından kızına verilmiştir. Vakfiyede son 

olarak ilerleyen yıllarda vakfın belirtilen şartları yerine getirmede bir 

zorluk ile karşılaşması durumunda ise vakfın gelirlerinin fakirlere sarf 

olunması şart koşulmuştur.  

3. Vakfın Gelirleri 

Sadrazam Şehit Ali Paşa, babası Hasan Ağaʼnın Bursa ilinde İznik 

İlçesinin Narlı köyünde yaptırmış olduğu Cami ve sıbyan mektebinin 

personel, ısıtma, aydınlatma ile tamir ve onarım giderlerini karşılamak 

amacıyla İstanbulʼda Yahudihane, menzil ve kargir bir hanının gelirleriyle 

birlikte hanın su ihtiyacını sağlamak amacıyla iki masuralık suyu 

vakfetmiştir.  
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Tablo 1: Ali Paşa Vakfıʼnın Mülkleri 

Mülkler Bulundukları Mahal 

Yahudihane Balat 

Han Uzuncarşı Caddesi / Eminönü 

Menzil/Konak Eminönü / Taya Hatun Mahallesi 

Ma-i Leziz /Su Ayvad Deresi 

 

3.1. Yahudihane 

Vakfiyede vakfedilen mülklerden ilki olan Yahudihane, İstanbulʼda 

Balat Kapısı içerisinde El-Hac İsa Mahallesiʼnde yer almaktadır. Balat 17. 

asırdan itibaren Yahudilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgedir. Bölgede 

yüksek sağlam yapılar yapılmakta olup, bu binalarda 30-50 Yahudi ailesi 

barınabilmekteydi. İstanbulʼun ilk apartmanları denilen bu yapıların inşa 

maliyetleri hanlardan ucuz, ancak gelirleri hanlardan yüksekti. Bu sebeple 

zengin müslümanlar tarafından tercih edilen bir yatırımdı (Koçu, 1960: 

1961-1962). Yatırımın müşterileri ise alt-orta sınıf Yahudilerdi 

(www.salom.com.tr ). Yahudihaneʼnin arsası mukataadır ve Ayasofya-i 

Kebir Vakfıʼna yıllık 30 akçe kira ödenmektedir.  

Yahudihane 916 zirâ / 482 metrekare2 üzerine bina edilmiş ve yan yana 

üç bloktan oluşmaktadır. Bu bloklardan ilki 2 katlı, diğerleri ise 3ʼer katlı 

taş ve tuğladan inşa edilen kargir binalardır. Her bloğun kendi içerisinde 

üst ve alt katlara arasında ulaşımı sağlayan ve diğerlerinden bağımsız 

olduğu düşünülen merdivenler bulunmaktadır. Dolayısıyla her bloğun giriş 

kapısı ayrıdır.  

Sonraki sayfada tabloda Yahudihaneʼnin blok ve kat olarak dağılımları 

verilmiştir. Buna göre Balat’ın coğrafi konumu da dikkate alındığında 

eğimli bir yapı üzerine bina edildiği izlenimi çıkmaktadır. Bu sebeple 1. 

Blok iki katlı olup diğer bloklar üçer katlıdır.  

Yahudihanenin ilk bloğu çift daire sistemi üzerine, diğer bloklar ise tek 

daire üzerine inşa edilmiştir. Toplamda genişlikleri farklı olmak üzere 10 

daire bulunmaktadır. 

 

                                                             
2 1 zira=73,3333 cmʼdir (Erkan, 1991: 412). Bu hesaba göre binanın alanı 

32*73,33*28*73,33/10000 = 482 metrekaredir. Toplam zira üzerinden çarpıldığında ise 

0,7333*0,7333*916=492,5 metrekare çıkarak 10 metrekarelik bir hesap farkı 

bulunmaktadır. 

http://www.salom.com.tr/
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Tablo 2: Yahudihane’nin Kat Dağılımı 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Tabaka-i ulyâ (Üst Kat) 

Nim sofalı kebir 

oda 

3 bab sagir oda 

1 matbah 

1 kiler 

1 kenif 

Nim sofalı kebir oda 

3 bab sagir oda ma’a 

sofa 

1 matbah 

1 kiler 

1 kenif 

3 bab oda 

1 matbah 

1 kiler 

1 sagir sofa 

1 kenif 

3 bab oda 

1 matbah 

1 kenif 

Tabaka-i Vustâ (Orta Kat) 

Nim sofalı kebir 

oda 

2 bab oda ma’a 

sofa 

1 matbah 

1 kiler 

1 kenif 

2 bab oda  

2 matbah 

1 kiler 

2 kenif 

2 bab kebir 

oda 

1 sofalı oda 

1 matbah 

1 kenif 

3 bab oda 

1 kenif 

Tabaka-i süflâ (Alt Kat) 

 

2 bab oda 

1 sagir oda 

1 matbah 

1 kenif 

1 biʼr-i mâ 

2 oda 

1 matbah 

1 kenif 

havlı 

 

Vasat havlı (Orta Avlu) 

1 su kuyusu 

havlı 
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3.2. Han  

Vakfedilen diğer mülk ise günümüzde İstanbul ili Fatih ilçesi Uzunçarşı 

Caddesinde taş ve tuğladan inşa edilen kargir handır. Vakfiyede hanın 

“müceddeden bina ve ihdâs olunan” tabiriyle yeni bir yapı olduğu 

belirtilmiştir. Bu han iki katlı olup üst katında 25 oda, 3 tuvalet; alt katında 

ise 18 oda, 3 tuvalet, 1 depo, ahır, mumhane ve avludan oluşmaktadır. 

Binanın sokağa bakan kemer şeklinde bir kapısı vardır. Ayrıca hanın 

sokağa bakan kısmında 3 dükkan, yanındaki arsa ve binası mülk olan 4 

dükkan hana aittir.  

Hanın arsa alanı vakfiyede 1206,5 zira olarak verilmiştir. Bu durumda 

hanın arsasının alanı 0,7333*0,7333*1206,5= 648,8 metrekare olarak 

hesaplanmaktadır.  

Resim 1: Uzunçarşı Caddesinde Benzer Bir Han3 (Kilit Han) 

 

 

Vakfiyede Uzunçarşıʼdaki hanın su ihtiyacını karşılamak amacıyla, 

İstanbul Eyüpʼte Ayvad Deresi denilen mevkide kazılarak su çıkarılmıştır. 

Sonrasında “tahteʼl-arz lağım ve kanevât-ı müsennât” ifadeleriyle tabir 

                                                             
3 Resimde örnek olarak gösterilen Kilit Han; Uzunçarşı caddesinde olması, yapısı ve inşa 
tarihi itibariyle Ali Paşaʼnın inşa ettirmiş olduğu hanla örtüştüğü taraflar bulunmaktadır. 

Ayrıca Kilit Han, Bizanstan kalan eski bir bina üzerine inşa edilmiştir (Cantay, 1994: 23). 

Vakfiye de Ali Paşaʼnın inşa ettirmiş olduğu hana ilgili olarak “müceddeden binâ ve ihdâs” 

ifadesi yıkık bir binanın yerine inşa edildiğini göstermektedir.  
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edilerek yerin altına künkler döşenerek su Ayvad köyünde İstanbul 

içerisine su getiren Sultan Süleyman Han Vakfıʼna ait olan ve cereyan eden 

suya “zamm ve ilhak olunan” tabiriyle mütevelli izni ile ilave edilmiştir. 

İlave edilen ma-i leziz/su miktarı iki masura hacmindedir. Böylelikle hanın 

su ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.4 Hana gelen su miktarı ise 1 

lüle=8 masura: 36 lt/dk (Çeçen, 1988: 440) hesabı üzerinden dakikada 9 

litredir.  

3.3. Menzil 

Vakfiyelerde menzil ibaresi konak için kullanılmaktadır. Menzil, 

Eminönü Daye Hatun Mahallesiʼnde yer almaktadır. Menzilin arsasının bir 

miktarı Hüsrev Çelebi Vakfıʼna aittir ve senelik olarak mukataasına 720 

akçe ödeme yapılmaktadır. Arsanın kalan kısmı ile arsa üzerindeki mülk 

Ali Paşa Vakfıʼna aittir.  

Konak vakfiyede hariciyeli ve dahiliyeli olarak fevkani iki katlı bir 

yapıdır. Evin dahiliye bölümü dışarıya kapalı ve mahrem bir yapı 

arzederken; hariciye bölümü ise kamusal alana daha açık olan kısımdır. 

Eve sokaktan girdikten sonra mahrem kısma geçmeden önceki alanı 

oluşturmaktadır (Özkaya, 2018: 248).  

Konağın haricinde alt ve üst katta birer oda, dahilinde üst katta bir bab 

oda, alt katında bir oda, mutfak, hamam, camekan, iki tuvalet ve avlusu 

bulunmaktadır.  

4. Vakfın Şartları ve Giderleri 

Vakfiyede belirtilen Yahudihane, konak ve kargir han icara verilip 

geliriyle İznik Narlıca Köyündeki Ali Paşaʼnın babasının yaptırmış olduğu 

cami ve mektebin giderlerinin karşılanması istenilmiştir. 

Tablo 3:Vakfın Camiʻ-i Şerif ve Mektebe Ait Gider Tablosu 

Kurum/Gider  Yevmi (akçe) Senevi 

Cami’-i Şerîf   

Personel   

İmam 4  

Hatip 4  

                                                             
4 Su ihtiyacının karşılanması için bu yöntem çoğunlukla tercih edilmekteydi. Örneğin, 

Dergâh-ı Mu’alla Çavuşlarından Hasan Çavuş, İstanbul’a tabi Ayvadlı köyü sınırları 
içerisinde kendi imkanları ile çıkardığı suyu Sultan Süleyman Han’ın getirdiği suya ilhak 

edip, suyun ayarını talep etmiştir. Çıkan sonuca göre iki masuralık suyu olduğu tespit 

edilmiştir. Tespit edilen suyun üçte birinin Kasımpaşa’da bina ettiği çeşmesi ile Gedik 

Paşa’daki sebilin kuyusuna akıtılması uygun görülmüştür (İlhan, 2011: 47). 
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Katip  4  

Cabi 4  

Katib-i müşahere 1  

Müezzin 3  

Kayyım 3  

Siraci (Kayyım) 1  

Nazır  2  

Tevliyet 40  

Sıbyan Mektebi   

Muallim (Hatip) 3  

Aydınlatma    

Rugan-ı Şemʻ (yağ mumu) 2  

Şemʻ-i Asel (Bal mumu) 3 10 vukiyye 

Rugan-i zeyt (zeytin yağı)  60 vukiyye 

Toplam 54  

 

Yukarıdaki tabloda personel ve aydınlatma giderleri verilmiştir. 

Personel sayısı; imam, hatip, katip, cabi, katibi muşahere, müezzin, 

kayyım/siraci, nazır ve mütevelli olmak üzere dokuz kişidir. Mektepte ise 

muallim olarak tek bir personel bulunmaktadır. Muallimin ise cami 

hatibinin olması gerektiği vakfiyede kayıt düşülmüştür. 

Aydınlatma masrafı olarak yağ ve bal mumu ile zeytin yağı giderleri 

bulunmaktadır. 10 vukiyye olarak alınan bal mumu caminin mihrabının 

sağ ve sol tarafında bulunan kandillerin mübarek gecelerde yakılması için 

kullanılması belirtilmiştir.  

Personel ve aydınlatma giderleriyle birlikte tamirat sonrasında dahi elde 

para kalması durumunda mütevellilerin bu paraya mutasarrıf olmaları 

belirtilmiştir. 

Ali Paşa Vakfıʼna gelir getiren mülkler, diğer vakıflara ait arsalar 

üzerine inşa edilmiştir. Mülkler Ali Paşa Vakfıʼnın iken, arsalar diğer 

vakıflara aittir ve onlara senelik arsa kirası ödenmektedir. Bu vakıf 

işlemine mukataalı vakıf adı verilmektedir. Burada amaç herhangi bir 

şekilde arsa üzerinde bulunan mülkün kullanılamaz hale gelmesinden 

sonra, mülkün yenilenememesi durumunda arsanın kullanım hakkının 
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başka bir vakfa verilmesidir. Kullanım hakkını alan vakıfta arsa üzerine 

bina inşa ederek bunu vakfedebilmekteydi. Arsanın kullanım bedeli olarak 

da yıllık miktar arsa sahibi olan vakfa verilmekteydi (Öztürk, 2012: 132). 

Tablo 4: Ali Paşa Vakfıʼnın Mülkleri ve Kiraları 

Mülk Arsa Sahibi Yıllık Kira 

Yahudihane Ayasofya-i Kebir Vakfı 30 

Han Murad Paşaʼyı Atik Vakfı 3.200 

Menzil/Konak Hüsrev Çelebi Vakfı 720 

Toplam  3.950 

 

Tabloda da görüleceği üzere Ali Paşa Vakfıʼnın vakfettiği mülklerin 

hepsi diğer vakıflara ait arsalar üzerinde inşa edilmiştir. Vakıf toplamda 

senelik olarak 3.950 akçe mukataa ödemesinde de bulunmaktadır.  

5. Değerlendirme ve Sonuç 

Osmanlı Devletiʼnde vakıflar iktisadi ve sosyal açıdan birçok faaliyeti 

gerçekleştiren kurumlardır. Kişinin kendi mülkiyetinde olan gelir sağlayıcı 

mülkünü, toplumun ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla bağışladığı bir 

sistemdir. Sadaka-i cariye olarak kabul edilen vakıflar yoluyla, kişiler 

ölümleri sonrasında da amel defterlerinin sevap açısından açık kalmasını 

arzu etmekteydiler.  

Vakıflar, bünyelerinde bulundurmuş oldukları menkul ya da 

gayrimenkuller sebebiyle iktisadi ve sosyal hayatın hamileridir. Vakfetmiş 

oldukları tarım alanları ve çiftlikler ile üretimi; han, çarşı, kervansaray ve 

dükkan vb. yapılarla sınai üretimi ve ticareti; şifahaneler, hamam ve 

imaretler ile sağlık sistemini; nakit para ile finans sistemini; evler ile 

yoksul ve ihtiyacı olanların barınmasını; mektep, medrese ve 

kütüphanelerle ilmi hayatı/eğitim sitemini teşkil ederek desteklemişlerdir. 

Bahsi geçen yapılar faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla istihdam 

alanlarını da oluşturmuşlardır.  

Ali Paşaʼda âlim şahsiyetine uygun olarak kütüphaneler kurmuş, 

kitaplar toplamış ve buraları ilim ehlinin istifadesine açmıştır. 

Kütüphanenin kendi maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla da 

vakıf kurarak, gelirlerini vakfetmiştir.  

Çalışmada ele aldığımız vakfiyede ise Ali Paşa, babasının İznikʼin Narlı 

köyünde bina ettirdiği cami ve mektebin ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla üç mülkünü bağışlamıştır. Mülklere bakıldığında ticaret erbabı 

ile bir eve sahip olamayacak kişilerle, yüksek gelire sahip bir ailenin 
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barınma ihtiyacını karşılayan yapılar olduğu görülmektedir. Elde etmiş 

olduğu gelirler ile de atası olan babasının yaptırmış olduğu cami ve 

mektebin faaliyetlerinin devamı temin edilmeye çalışılmıştır. Bununla 

birlikte cami ve mektepte çalışacak dokuz kişiye de istihdam alanı 

oluşmuştur. 

Mülklerini kendi bina ettirdiği ya da ettireceği hayrata tahsis etmeyip, 

bunları babasının inşa ettirmiş olduğu cami ve mektebe tahsis etmesi, Ali 

Paşaʼnın babasının aziz hatırasına hürmet ettiğini ve hayrının devamını 

amaçladığını göstermektedir.  
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Ek 1: Sadrazam Ali Paşa Vakfının Vakfiyesinin Transkripti 
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[131] 

Vâkıf-ı müşârün-ileyh Silahdâr-ı Şehriyârî iken paşa olup sonradan 

tertîb ve vakf eylediği ba‘zı vakfiyeleri vakfiyehâ-i hâmisede mukayyettir  

Vakf-ı akârât sâhibü′l-hayrât-ı ve′l-hasenât Hazret-i Ali Ağa Silahdâr-ı 

Şehriyârî berây-ı câmi‘-i şerîf ve mekteb merhûm Hasan Ağa vâlidi vâkıf-

ı mezbûr der-Karye-i Narlıca der-Kazâ-i İznik ve İstanbul müceddeden 

kayt-şod be-Muhâsebe-i Küçük ber-mûceb-i vakfiye-i ma‘mûlün-bihâ ve 

bâ-fermân-i âlî el-vâki‘ fî R. sene 1124.  

Sultânü′l-berreyn ve′l-bahreyn sultân-ı selâtîn-i âlem es-Sultân ibni′s-

Sultân Ahmed Han ibn el-merhûm Mehmed Han hazretlerinin silahdârlığı 

hizmetleriyle şerefyâb olan iftihârü′l-emâcid-i ve′l-ekârim sâhibü′l-hayrât-

ı ve′l-hasenât devletlu sa‘âdetlu Ali Ağa ibn el-merhûm Hasan Ağa 

hazretleri taraf-ı şerîflerinden vakf-ı âti′l-beyânı ikrâr ve da‘vâ ve rucû‘a 

vekîl olduğu Mahmud Çelebi ibn Mustafa ve Mustafa Bey ibn 

Abdurrahman kimesneier şahâdetleriyle şer‘an sâbit olan Baba Ahmed 

Bey ibn Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i Ahmedîde vakf-ı âti′z-

zikre li-ecli′t-tescîl mütevellî nasb ve ta‘yîn buyurdukları umdeti′l-eşbâh 

Mustafa Ağa ibn Abdurrahman mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı 

sarîh-i mer‘î kılup müvekkilim müşârün-ileyh Ali Ağa hazretleri mecmû‘ı 

tûlen otuz iki zirâ‘ ve arzan yirmi sekiz zirâ‘ bi-hisâb-ı terbî‘i dokuz yüz 

on altı zirâ‘ arsasının Ayasofya-i Kebîr Vakfı′na senede otuz akça 

mukâta‘a-i kadîmisi ve üzerinde olan ebniyesi yedinde mülkü olup 

Mahmiyye-i İstanbul′da Balat Kapusu dâhilinde el-Hâcc İsa Mahallesi′nde 

vâki‘ bir taraftan Dergâh-ı Âlî kapucubaşılarından fahrü′l-eşbâh Mustafa 

Ağa tasarrufunda olan vakf yahudihâne ve bir taraftan Ali Efendi ibn 

Abdullah mülkü ve bir taraftan ba‘zan Panayut Vasili veled Yani nâm 

zimmîler mülkleri ve ba‘zan Bakkal Dimitri mülkü ve bir taraftan tarîk-i 

âmm ile mahdûd bir nerdübân ile su‘ûd ider tabaka-i ulyâda nim sofalı bir 

kebîr oda ve oda-i mezkûr içinde üç bâb sağīr oda ve bir matbah ve kilâr 

ve kenîf ve hizâsında kezâlik nim sofalı bir kebîr oda ve oda-i mezkûre 

içinde üç bâb sağīr oda mâ‘a sofa ve bir matbah ve bir kenîf ve sâbıku′z-

zikr iki kebîr oda mabeyninde bir tahtapuş ve tabaka-i vustâda yine nim 

sofalı bir kebîr oda ve oda-i mezbûre içinde sofalarile iki bâb oda ve bir 

matbah ve bir kenîf ve def‘a iki bâb oda ve iki matbah ve iki kenîf ve bir 

kilâr ve yine başka nerdübân ile su‘ûd ve nüzûl olunur tabaka-i ulyâda üç 

bâb oda ve bir matbah ve bir kilâr ve kenîf ve bir sağīr sofa ve tabaka-i 

vustâda iki bâb kebîr oda ve bir sofalı oda ve bir matbah ve bir kenîf ve 

tabaka-i süflâda iki bâb oda ve bir sağīr oda ve bir matbah ve bi’r-i mâ ve 

bir kenîf ve yine başka nerdübân ile su‘ûd ve nüzûl olunur tabaka-i ulyâda 

üç bâb oda ve bir matbah ve bir kenîf ve tabaka-i vustâda üç bâb oda ve bir 

kenîf ve tabaka-i süflâda iki oda ve bir matbah ve bir kenîf ve havlı ve def‘a 

bir bâb oda ve vasat havlıda ve bir su kuyusu ve havlıyı müştemil 
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yahudihâne ta‘bîr olunur menzilin ebniye-i memlûkesini ve yine mecmû‘ı 

tûlen ve arzan bi-hisâb-ı terbî‘i bin iki yüz altıbuçuk zirâ‘ arsasının 

mahmiyye-i mezbûrede Aksaray kurbünde medfûn merhûm Murad Paşa-

yı Atîk Vakfı′na senede üç bin iki yüz akçe mukâta‘a-i kadîmisi ve 

üzerinde olan ebniyesi kezâlik müvekkilim müşârün-ileyh hazretleri mülkü 

olup mahmiyye-i mezbûrede Uzunçarşu′da Tahte′l-Kal‘a nâm mevzi‘ 

kurbünde vâki‘ bir taraftan yine vakf-ı mezbûrdan Eyyubî el-Hâcc 

Mehmed nâm kimesne tasarrufunda olan hân ve bir taraftan Mehmed Emin 

nâm kimesne tasarrufunda olup yine vakf-ı mezbûrdan olan menzil ve bir 

taraftan ba‘zan el-Hâcc Abdi Ağa ve ba‘zan tarîk-i âmm ile mahdûd olup 

müceddeden binâ ve ihdâs olunan fevkânî yirmi beş bâb kârgir oda ve üç 

kenîf ve tahtânî on sekiz bâb kârgir oda ve üç kenîf ve bir zîr-i zemîn ve 

mukaddemi ahur ve hâlâ mumhâne ve havlıyı ve kemer kârgir sokak 

kapusu ve tarîk-i âmm tarafında olan üç bâb dükkân ve kurbünde vâki‘ arsa 

ve binâsı mülk olan dört bâb dükkân-ı müştemil kârgir hân-ı kebûrinin 

ebniye-i memlûkesi ve havâss-ı Refia Kazâsı′na tâbi‘ Ayvad nâm karye 

kurbünde ayvad deresi dimeğle ma‘rûf mevzi‘-i hâlîde hafr olunan âbârı 

müte‘addîdeden cem‘ ve tahsîl ve tahte′l-arzdan lağım ve kanevât-ı 

müsennât ile mevzi‘-i mezkûrden karye-i mezbûrede merhûm ve 

mağfûrun-leh Sultân Süleyman Han hazretlerinin vakfı olan mecrâda 

cereyân iden suya bâ-izn-i mütevellî zamm ve ilhâk olunan suda hân-ı 

mezkûre cârî olan iki masura mâ-i lezîzi ve yine arsasının bir mikdârının 

senede merhûm Hüsrev Çelebi Vakfı′na yedi yüz yirmi akça mukâta‘a-i 

kadîmisi ve mâ‘adâ mülk arsasile üzerlerinde olan ebniyesi müvekkilim 

müşârün-ileyh Ali Ağa hazretlerinin mülkü olup mahmiyye-i mezbûrede 

Timurkapu kurbünde Daye Hatun Mahallesi′nde vâki‘ bir taraftan cidâr-ı 

hısın ve bir taraftan Kapucu el-Hâcc Ali mülkü ve bir taraftan Helvayi 

Mehmed Bey mülkü ve bir taraftan tarîk-i âmm ile mahdûd hâricide 

fevkânî bir bâb oda ve tahtânî bir bâb oda ve bir kenîf ve dâhiliyede fevkânî 

bir bâb oda ve tahtânî bir bâb oda ve bir matbah va bir hammâm ve bir 

câmekân ve iki kenîf ve havlıyı müştemil mülk menzilini vakf-ı sahîh-i 

müebbet ve habs-i sarîh-i muhâllet ile vakf ve habs idüb; 

Şöyle şart eyledi ki zikr-i mürûr iden yahudihâne ve menzil ve kârgir 

hân alâ mâ ceret bihi′l-âde tâlibine îcâr olunup hâsıl olan icârâttan Vilâyet-

i Anadolu′da İznik Kazâsı′na tâbi‘ Narlıca nâm karyede vâki‘ müvekkilim 

müşârün-ileyh Silahdâr-ı Şehriyârî Ali Ağa hazretlerinin vâlid-i merhûm 

merkûm Hasan Ağa ibn eş-Şeyh el-Hâcc Mehmed Bey binâ eylediği 

câmi‘-i şerîfte her kim imâm olur ise ba‘de eda'i hizme yevmî dört akça 

imâmet vazîfesine mutasarrıf ola ve câmi‘-i mezkûrde her kim hatîb olur 

ise kezâlik yevmî dört akça hitâbet vazîfesine mutasarrıf ola [132] ve 

yevmî üç akça vazîfe ile câmi‘-i mezkûr kurbünde vâki‘ mekteb-i şerîfte 

mu‘allim-i sıbyân ola ve müstahikkinden biri dört akçe vazîfe ile vakf-ı 

mezbûre kâtib ola ve yine müstehikkinden biri yevmî dört akça vazîfe ile 
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vakf-ı mezbûre câbi ola ve yine mustahikkinden biri yevmî bir akça vazîfe 

ile kâtib-i müşâhere ola ve her biri ba‘de edâi′l-hizme vezâif-i mezkûreye 

mutasarrıf olalar ve câmi‘-i mezkûrde her kim müezzin ve her kim kayyım 

olur ise her biri yevmî üçer akça vazîfeye mutasarrıf ola ve kayyım-ı 

mezkûr yevmî bir akça vazîfe ile sirâcî ola ve yine vakf-ı mezbûre 

müstahikkinden biri yevmî iki akça vazîfe ile nâzır olup nezâret ide ve 

câmi‘-i mezbûra yevmî iki akçe rûğan-i şem‘ iştirâ olunup îkâd oluna ve 

yevmî üç akça ile senede cem‘an on vukiyye şem‘-i asel iştirâ ve 

mihrâbının yemîn ve yesârına her biri beşer vukiyye olmak üzere şem‘-i 

asel vaz‘ olunup leyâli-i mübârekelerde îkâd oluna ve senede altmış 

vukiyye rûğan-i zeyt iştirâ olunup câmi‘-i mezkûrun derûnunda ve leyâli-i 

müberekelerde minarede kanâdil îkâd oluna ve yevmî kırk akça tevliyet 

vazîfesi olup müvekkilim müşârün-ileyh Ali Ağa hazretleri mâdâm ki 

kendileri lâbis-i libâs-ı hayât ola kendü nefs-i nefîselerine mufavvaz ve 

mahsûs olup vazîfe-i mezkûreye mutasarrıf olalar emr-i rabbânî ve fermân-

i samedâne-birle vedâ‘-i âlem-i fânî idüb hırâmân-i Ravza-i cennet-i 

rahmân eyledikte tevliyet-i mezkûre vazîfe-i mersûmesile ebnâ-i 

ebnâlarının aslâh ve erşedine ba‘dehüm evlâd-ı inâslarının zükûrlerinin 

batnen ba‘de batnin aslâhına ba‘dehüm evlâd-ı inâslarına ve evlâd-ı evlâd-

ı evlâdlarına ba‘dehüm utekâlarının aslâhına batnen ba‘de batnin ve evlâd-

ı evlâd-ı evlâd-ı evlâdlarının aslâh ve erşedine meşrûta olup vazîfe-i 

mezkûreye mutasarrıf ola ve zikr-i mürûr iden menzil-i mezkûr ve 

yahudihâne ve kârgir hân ile iki masura mâ-i lezîzin kanevât ve su yolları 

ve câmi‘-i şerîf ve mektebin ta‘mîr ve termîm iktizâ iden mahalleri vezâif-

i mu‘ayyene ve masârif-i mezkûreden fazla kalan galleden yed-i mütevellî 

vakf-ı mezbûr ile ta‘mîr ve termîm oluna ve ta‘mîr ve termîmden de fazla 

kalur ise evvelâ kendüleri mutasarrıf olup ba‘dehu evlâdları ve evlâd-ı 

kirâmları beyinlerinde ale′s-seviye taksîm idüb mutasarrıf olalar ba‘dehüm 

utekâ ve atîkâtları ba‘dehüm evlâdları ve evlâd-ı evlâd-ı evlâdları kezâlik 

mutasarrıf olalar ve mahmiyye-i mezbûrede bi′l-fi‘l mesnet-nişîn-i şerî‘at-

i garrâ olan efendiler hazerâtı ma‘rifetleriyle vakf-ı mezbûre vech-i meşrûh 

üzere mütevellî olanların beher sene muhâsebesini göreler bi′l-külliyye 

münkariz olurlar ise tevliyet-i vakf-ı mezkûr vazîfe-i mezkûresi re’y-i 

hâkimiş-şer‘i′ş-şerîf ile bir mütedeyyin ve perhîzkâr recûl-i sâlihe tevcîh 

oluna ve dahî şöyle şart eylediler ki vakf-ı mezbûrun tebdîl ve tağyîri ve 

taklîl ve teksîri merreten ba‘de uhrâ müvekkilim müşârün-ileyh 

hazretlerinin eyadî-i kerîmelerinde olup diledikleri vech-i meşrûh üzere 

tebdîl ve tağyîri ve taklîl ve teksîr buyuralar mürûr-ı eyyâm ve kürûr-ı 

a‘vâm ile şurût-ı mezkûreye ri‘âyet müte‘azzire olur ise vakf-ı mezbûr 

mutlâka fukarâ-yı müslimîne sarf oluna deyu ta‘yîn-i şurût ve tebyîn-i 

kuyûd eyledi târîh-i vakfiye fî-gurrei Muharremü′l-Harâm sene ihdâ ve 

işrîne ve miete ve elf  
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Bâ-imzâ-i Feyzullah bin Abdülhadi el-müvellâ hilefeten bi-Mahkeme-i 

Mahmud Paşa bi-Medîne-i Kostantânîyye.  
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İTTİHAD VE TERAKKİ’DEN CUMHURİYET HALK 

PARTİSİ’NE, KIZILIRMAK GAZETESİ VE KÂMİL KİTAPÇI 

Mustafa Özyürek 

Giriş 

Tarihi hadiselerin ortaya çıkması ve sona ermesi bazen kısa bir zaman 

diliminde gerçekleşse de; bunlar kendinden sonraki dönemleri siyasi, 

iktisadi ve içtimai bakımdan etkileyebilmekte; siyasi fikirleri ve kültürel 

hayatı değiştirebilmektedir. Toplumun siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel 

özellikleri doğrultusunda ortaya çıkan bu hadiseleri halka anlatma ve 

mevcut sorunların çözümüne ilişkin öneriler getirmede basın önemli bir 

faktör olmuştur. Ayrıca demokratik toplumlarda önemli bir yere sahip 

olup; yasama, yürütme ve yargıdan ayrı olarak dördüncü bir güç olarak 

kabul edilen basın, bu tür toplumlarda siyaset ile birlikte birbirlerine karşı 

sorumlulukları olan ve etkileşim içerisinde bulunan kurumlardır. Basın, 

siyasi idareyi denetleme ve halkı bilgilendirme görevini üstlendiği gibi, 

devlet ve toplum hayatının işleyişini kontrol etme ve idarecilerin 

uygulamaları ile ilgili haberleri, yorumları ve önerileri vatandaşlara 

ileterek kamuoyu oluşturmada önemli rol oynamaktadır. Toplumların 

dünyaya ve olaylara ilişkin bilgi edinme ihtiyacı basının önemini zaman 

içerisinde artırmıştır. Rönesans ve Reform hareketleri ile ortaya çıkan 

özgür düşünce, matbaanın bulunup yaygınlaşması sayesinde kısa sürede 

geniş kitleleri etkisi altına almış ve işlenen konular önceleri edebi eserlerde 

ortaya çıkmış, zamanla iletişimin gelişmesi sonucu daha geniş toplumlara 

yayılmış ve basın sayesinde kalıcı hale gelmiştir. Çünkü matbaanın 

yaygınlaşması ile okuma yazma oranı ve habere olan ilgi ve ihtiyaç da 

artmıştır. Bu durum edebi eserlerden öte, daha nitelikli yayınlara olan 

gereksinimi artırdığından, XVII. yüzyılın başlarından itibaren ilk süreli 

yayınlar ortaya çıkmış (Eraslan, 2018: 137), ülkeler arası etkileşim 

zamanla kıtalararası hale gelmiş ve Osmanlı Devleti de bu etkileşim içine 

girmiştir. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesinden önce de İstanbul’da 

yabancılar tarafından gazeteler yayınlanmaktaydı. Tanzimat ve Islahat 

Fermanları ile I. ve II. Meşrutiyet, toplumsal hareketliliği artırdığından bu 

olaylar doğal olarak basında yer almıştır.  Osmanlı basınında Tanzimat 

Dönemi’nde yaşanan hareketlilik, gazete ve dergi sayısında yaşanan artışla 

basın artık gündelik hayat üzerinde etkisini göstermeye başlamıştır (Bulut, 

2018: 70-73).  

Türk toplumunda basının doğuşu ve gelişmesi, dünyadaki gelişmelere 

bağlı olarak meydana gelmiştir. XV. yüzyılda ortaya çıkarak bir asır içinde 

Avrupa’nın hemen hemen her yerine yayılan basımevi kitap çeşitliliğini 

                                                           
 (Dr. Öğr. Üyesi); Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

mozyurek25@gmail.com. 
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sağlamış,  XVII. yüzyıldan itibaren süreli yayınların ortaya çıkmasıyla da 

günlük gazete kavramı yerleşmiş ve yeni teknik gelişmeler sayesinde 

1800’lerde yüksek tirajlara ulaşılmıştı. Osmanlı Devleti’nde ise Mısır 

Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1828’de ilk Türkçe-Arapça gazete olan 

Vakâyi-i Mısriyye’yi çıkarmıştır. Ancak bu gazete daha çok resmi 

tebliğleri, yasal uygulamaları ve kendi faaliyetlerini halka aktaran bir 

neşriyat özelliği taşımıştır. Ardından II. Mahmut 1831’de ilk resmi gazete 

olan ve pek çok yabancı dilde nüshaları bulunan Takvim-i Vakâyi’nin 

çıkartılmasını sağlamıştır. 1840’tan sonra yayın hayatına giren ve daha çok 

siyasi ve iktisadi konulara yer veren Ceride-i Havadis’in de çıkmaya 

başlamasıyla birlikte bu iki gazete, Tanzimat dönemi idareci ve 

aydınlarının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. Bir süre sonra 

özel gazetelerin kurulmasına izin verilmiş ve 1840’lı yıllarda İzmir’de 

Rumca, Ermenice, Ladino ve Bulgarca gazeteler yayınlanmıştır. Ancak bu 

gazeteler birkaç yıl içerisinde İstanbul’a taşınmışlardır (Koloğlu, 1985: 68-

71). 

Osmanlı basını, 1870’li yıllarda siyasi gelişmeleri yakından takip etmiş 

ve Kanun-i Esasi’nin hazırlık yıllarında Osmanlı kamuoyunun 

oluşmasında önemli bir yol oynamıştır. Gazetelerde haberlerin yanı sıra 

artık makalelere de yer verilmiş, 1875’ten itibaren fikirler açık bir şekilde 

ifade edilmeye başlanmıştır (Tunaya, 1985: 72). 1908 yılına gelindiğinde 

İstanbul’da; İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet olmak üzere dört Türkçe 

gazete çıkmaktaydı. Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük havası sayesinde 

sansür uygulaması fiilen son bulmuş ve yaklaşık iki yüz gazete daha ruhsat 

almıştı. Yeni Gazete, Tanin, Tercüman ve Tasvir-i Efkâr yeni çıkarılan 

gazeteler arasındaydı. Böylelikle tirajlar da iki binden elli bine 

yükselmiştir. Ancak 31 Mart Olayı’nın ardından 28 Nisan 1909’da Meclis-

i Mebusan’a basınla ilgili getirilen bir yasa tasarısı ile basın özgürlüğü 

kısıtlanmaya çalışılmıştır. 14 Temmuz 1909’da Mecliste kabul edilen ve 

18 Temmuz 1909’da kesinleşen bu kanun, on beş defa değişikliğe 

uğrayarak 1931 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Başlangıçta liberal 

eğilimli olan bu kanun, sonraki değişikliklerle basın özgürlüğünü her 

açıdan sınırlandıran bir baskı unsuru halini almıştır (Topuz, 1973: 97-104). 

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

döneminde Türk basını, daha çok siyasi, iktisadi ve içtimai haberler 

yapmaktaydı. Milli Mücadele’de halkın haber alma ihtiyacını 

karşılayabilmesi, toplum nezdindeki saygınlığını artırmıştır. Bu dönemde 

ortaya çıkan ikiliğin ardından Cumhuriyetin ilanıyla birlikte demokrasinin 

toplum tarafından daha çok benimsenmesini sağlamaya çalışmıştır. 

Özellikle yapılan inkılâpların halka doğru bir şekilde anlatılmasında çok 

önemli bir görevi yerine getirmiş, modernleşme yolunda atılan adımların 

topluma anlatılmasında aktif rol oynamıştır. Eğitim alanında yapılan 
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yenilikler ve okuma yazma oranındaki artışla birlikte önemli bir güç haline 

gelen basın, sonraki süreçte de toplumsal değişimin önünü açan önemli bir 

faktör haline gelmiştir (Bulut, 2018: 74).  

I.Sivas’ta Yerel Basın  

Gazete, Osmanlı Devleti’ne yayın anlamında yaklaşık iki yüzyıla yakın 

bir süre geç gelmiş, kitapların ve bilimsel derneklerin yeterli olmadığı 

Osmanlı toplumunu çağdaşlaştırma, fikir üretme ve kültür ihtiyacını 

karşılamada, zamanla güçlü bir araç haline gelmişti. Bu görevleri yerine 

getirmede Vilayet Gazeteleri kuşkusuz büyük bir öneme sahipti 

(Kocabaşoğlu&Birinci, 1995: 101). Osmanlı Devleti’nde vilayetlerde bir 

resmi gazetenin çıkarılabilmesi, 1864 yılındaki Teşkilat-ı Vilayet 

Nizamnamesi ile mümkün olmuştu. Bu nizamnamenin 9. Maddesine göre; 

Vilayetin genel yazı işleri “Vilayet Mektupçusu” ünvanlı bir devlet 

memuru ile onun maiyetindeki bir yazı kalemine verilerek dairenin resmi 

yazışmaları ile evrak ve kayıtların muhafazasının bu şekilde yürütüleceği 

ve vilayette bir matbaa bulunup mektupçunun idaresinde olacağı 

belirtilmiştir (Düstur, 1289: 609). Sivas’ta ilk Türkçe matbaanın, Vilayet 

Matbaası olarak 1865-1866 yıllarında kurulmuş olduğu kabul 

edilmektedir. Maarif Nezareti Salnamesi’nde; Sivas vilayet merkezinde 

hükümet konağında Hicri 1282 yılından itibaren bir vilayet matbaası 

olduğu, Türkçe olarak taş ve harfli baskı yaptığı belirtilmektedir (Salname-

i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1316: 1100-1101).  

1867 yılına gelindiğinde bu nizamname birçok Osmanlı vilayetinde 

uygulanmaya konmuştu. Vilayet Matbaaları kurulmadan önce, bazı 

bölgelerde Ermeni ve Rumlar başta olmak üzere, azınlıkların kurduğu ve 

kendi dillerinde bastıkları süreli yayınlar mevcuttu, ancak Vilayet 

Matbaalarının kurulmasından birkaç yıl sonra çeşitli vilayetlerde Türkçe 

gazeteler çıkmaya başlamıştı.  Sivas’ta ise bunun gerçekleşmesi on beş 

yıllık bir zaman almıştı. Bunun sebebi ise teknik teçhizat ile personel 

yetersizliği, teknik eleman yetiştirmenin zorluğunun yanı sıra, valinin 

çabası ve vilayet mektupçusunun yazı işindeki becerisi de bir vilayet 

gazetesinin çıkarılmasındaki önemli faktörlerdendi (Unbehaun, 2001: 10-

12). 

Sivas Vilayet Matbaası, Elhac Ahmet İzzet Paşa’nın 1867-1868 

yıllarında Sivas’a vali olarak tayin edilmesiyle faaliyete geçebilmiş, 1870-

1871’de 106 sayfalık bir salnamenin basımını gerçekleştirebilecek düzeye 

gelmişti. Eski sistem taş basma bir makineyle faaliyete başlayan bu 

matbaa, daha sonra düz baskı makinesine dönüşerek pedalla çalışır hale 

gelmiş, 1937’de de elektrikle çalıştırılmaya başlanacaktı (Nair, 2016: 42-

43). Matbaanın açılışını müteakip 15 yıl sonra, “Sivas” adlı ilk vilayet 

gazetesi Vali Vezir Süreyya Paşa tarafından hazırlatılarak 24 Mart 1879’da 

ilk sayısının çıkması sağlanmıştı. Çeşitli sebeplerden dolayı bir süre sonra 
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kapanan bu gazete, Rumeli Beylerbeyi Zeynel Abidin Paşa’nın 1879’da 

Sivas’a vali olarak atanmasıyla (Paçacıoğlu, 2003: 87) 12-13 Ocak 1880 

tarihinde yayın hayatına devam etmişti. Pazartesi günleri ve haftalık olarak 

yayınlanan, Türkçe ve Ermenice olarak çıkan “Sivas”, eğitim ve edebiyat 

alanında toplumun yararına hizmet etmekteydi. Üç sütun ve dört sayfadan 

oluşan gazetenin ilk iki sayfası Türkçe, üçüncü ve dördüncü sayfaları ise 

Ermenice idi (Sivas, 31 KE 1290: 1). Bölgesel basın, özellikle bulunduğu 

bölgenin sorunlarına ve haberlerine geniş yer ayırması, başkentten gelen 

gazetelerden daha erken dağıtılması ve bu nedenle de yeni haberleri ihtiva 

etmesi gibi etkenler sayesinde diğerlerine nazaran daha ilgi çekici olmuştur 

(Topuz, 1973: 236). 

Sivaslı Mehmed Efendi isminde bir kişi, İslamî kitaplar basmak için 

Sivas’ta bir matbaa açmak istemiş ve bu talebi uygun görülerek 12 Eylül 

1859 tarihinde kendisine ruhsat izni verilmişti (BOA, A. MKT. MHM. 

165-27). Ancak izni verilen bu matbaanın faaliyete geçip geçmediği 

hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Sivas’ta çıkarılan ilk özel gazete 

ise 1869 yılında çıkan Tsayn Sepasdatsvots (Sivas’ın Sesi) adlı gazetedir, 

ancak çok uzun ömürlü olmamıştır (Paçacıoğlu, 2003: 88). Belirli bir 

oranda Ermeni nüfusun yaşadığı vilayette, 1870 yılında “Mamulin Zankı” 

(Basının Çan Sesi), “Sev Hoğer” (Kara Topraklar) adlı Ermenice gazeteler 

çıkarılmıştı (Unbehaun, 2001: 16).  Vilayette  A. Vardanyan tarafından 

1871-1875 yılları arasında  işletilen bir Ermeni matbaası olduğu da 

bilinmektedir, fakat bu yıldan 1908’e kadar herhangi bir Ermeni tarafından 

matbaa işletilmemişti (Unbehaun, 2001: 17). Sivas ahalisinden Osmanlı 

vatandaşı olan Hayk Vartanyan adlı bir Ermeni vatandaşı “Antranik” 

adında haftalık Ermenice bir gazete çıkarmak ve kitap basmak için matbaa 

açmak istemiş ve dönemin hükümeti tarafından 9 Aralık 1908 tarihinde 

onun bu talebine izin verilmişti (BOA., DH. MKT. 2685-70). 

Sivas’ta yayınlanan ilk özel Türkçe gazete ise 26 Temmuz 1909’da 

yayın hayatına başlayan “Vicdan” gazetesidir. Mesul Müdürü ve Sahibi, 

Sivas Vilayeti Evrak Müdürü Halil Cevdet Bey olup, Sivas Vilayet 

Matbaası’nda çıkarılmıştı (Paçacıoğlu, 2003: 89). Haftalık bir gazete olan 

Vicdan’ın 25 sayısı bulunmaktadır (Unbehaun, 2004: 6-7). Sivas’ta Vicdan 

Gazetesi’nden sonra yayın hayatına giren ikinci özel Türkçe gazete 

Kızılırmak olmuş ve Cumhuriyet döneminde de yayın faaliyetlerini 

sürdürmüştür. 

Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1918 yılında, Anadolu’da 

yaklaşık 20 gazete yayınlanmaktaydı ve bunların 16’sı vilayet gazetesi idi.  

Basın, Milli Mücadele Dönemi’nde halkın Anadolu Hareketi’nin gayeleri 

ve gidişatı hakkında gerçekleri öğrenebilmesi açısından son derece önemli 

bir etken olmuştur. Bu açıdan, basının kamuoyu üzerindeki etkisini çok iyi 

bilen Mustafa Kemal Paşa’nın gayretleri sonucu “İrâde-i Milliye” gazetesi 
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çıkartılmıştır. 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen Sivas 

Kongresi’nin 8. toplantısında, “İrâde-i Milliye”gazetesinin 

yayınlanmasına karar verilmiş ve üç gün sonra da ilk sayısı yayınlanmıştır. 

Sivas Vilayet Matbaası’nda basılan gazetenin başlığında 36 punto büyük 

harflerle “İrâde-i Milliye” ismi yer almış ve tamamı dört sayfadan 

meydana getirilmişti. Başlangıçta 1000 nüsha yayınlanan gazeteye yurdun 

çeşitli yerlerinden özellikle İstanbul’dan abonelik talepleri ve tebrik 

telgrafları geldiğinden, baskı sayısı zamanla artırılmıştır. Haftada bir defa 

yayınlanmaya başlayan gazete, bir süre sonra haftada iki defa, sonunda da 

her gün yayınlanmaya başlamıştır. Gazete Sivas vilayeti ile o kadar 

özdeşleşmişti ki, Sivas Kongresi’nde üye sayısı artırılan Heyet-i Temsiliye 

Ankara’ya gittiğinde, İrâde-i Milliye Gazetesi Sivas’ta bırakılmıştı. 1922 

yılı Mart ayında İrâde-i Milliye’nin son nüshasının yayınlandığı tahmin 

edilmektedir (Yıldırım, 1992: 325-330; Dervişoğlu, 2009: 159-161).  

II.Kızılırmak Gazetesi 

Kızılırmak Gazetesi’nin ilk sayısı 22 Kanun-u Evvel 1325/4 Ocak 

1909’da çıkmış ve ilk bir yıl boyunca yayınlanmış, tirajı 1000’i bulmuştur. 

Sivas’ta Türkçe olarak yayınlanan ilk özel gazete olan Vicdan Gazetesi de 

Kızılırmak Gazetesi’nin yayın hayatına başladığını haber vermiş ve 

rakibine bu yolda başarılar dilemiştir. Bugünkü Sivas ilinden ayrı olarak, 

vilayetin o tarihlerdeki sınırlarının hemen her yerinde satılmakta olan 

Kızılırmak Gazetesi, çıkarılmaya başlandıktan bir süre sonra yayınına ara 

vermek zorunda kalmıştır. H. Unbehaun’a göre; son sayısı 2 Kanun-u Sani 

1326/15 Ocak 1911’de yayınlanmış ve yaklaşık 3 yıllık aradan sonra 21 

Teşrin-i Evvel 1329/3 Kasım 1913’te tekrar çıkmaya başlamıştır 

(Unbehaun, 2004: 6-7). Ancak 1913 yılına ait nüshalarda “ikinci sene” 

ibaresi yer almaktadır. Bu da gazetenin 1912 yılında yeniden 

yayınlanmaya başladığını göstermektedir.  

Kızılırmak’ın 3 Kasım 1913 tarihli nüshasında sayı numarası 1 olarak 

verilmiştir. Bu da; gazetenin kısa aralıkların ardından yayın hayatına 

yeniden devam ettiğinde sayı numarasının kaldığı yerden değil, 1’den 

başladığını göstermektedir. Gazetenin Mahalli İdaresi: Sivas İttihad 

Kulübü, Mes’ul Müdürü Haraççızâde İbrahim Hakkı’dır. Gazetenin 

nüshası 10 para olup, yıllık abonelik ücreti, Sivas vilayet merkezi için 12 

kuruştur. Fiyat bilgisinin altında şu ibare yer almaktadır: “Mülhakat ve 

mahâll-i sâirede mecidiye 19’dan 15 kuruştur”. “Haftada bir defa çıkan 

içtimai, iktisadi, edebî bu Türk gazetesinin” 4 sayfadan oluştuğu ve her 

sayfasında 3 sütun olduğu görülmektedir. 10 Şubat 1914 tarihli 12. sayısına 

bakıldığında ise fiyatı aynı olup, sütun sayısının 4’e çıkmıştır. 24 Ağustos 

1914 tarihinde sayfa sayısı 2’ye düşmüş, 30 Ağustos 1914 tarihli 24. 

sayısında ise haftada üç defa yayınlandığı görülmektedir (Kızılırmak 21 

TE 1329; Kızılırmak 28 TE 1329; Kızılırmak 24 Ağustos 1914; Kızılırmak 
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30 Ağustos 1914). Yeniden yayınlanmaya başladığında baş makalede 

gazetenin amacı: “muhitimizin içtimai dertlerini” duyurmanın gereğine 

atıfta bulunan gazete, kendisini “içtimai, iktisadi, edebî Türk gazetesi” 

olarak nitelendirmekte ve siyasi olarak İttihad ve Terakki’yi temsil 

etmekteydi (Unbehaun, 2004: 9). Adresinin “İttihad Kulübü” olarak 

belirtilmesi de bu durumu kanıtlamaktadır. Gazetenin bu dönemdeki sayı 

numaraları, her ay 1’den başlamaktadır. 

Zaman zaman belli kesintilere rağmen Cumhuriyetin ilanından sonra da 

çıkarılmaya devam eden Kızılırmak’ta, Sığırcızade Hayri Lütfullah’ın 10 

Temmuz 1925’te yazı işleri müdürlüğüne getirilmesiyle yeni bir dönem 

başlamış, gazetenin adresi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sivas il binası 

olmuştur (Unbehaun, 2004: 7). Cumhuriyet dönemindeki sayıları 

incelendiğinde, gazete artık haftalık olarak yayınlanmakta ve “Halkçı, 

Cumhuriyetçi, Mefkûreci” olduğu belirtilmektedir. Sivas Vilayet 

Matbaasında basılan gazetenin başyazarı Sığırcızade Hayri Bey, Mes’ul 

Müdürü ise Karapolatzâde İsmet Bey’dir. Gazetenin Merkez binası ise 

CHP il teşkilatıdır (Kızılırmak, 7 KS 1926; Kızılırmak, 22 Nisan 1926).  

Kızılırmak Gazetesi’nin kurucusu ve sahibi olan Kâmil Kitapçı, bu 

gazeteyi 1930’lu yıllarda CHP’ye devretmiş ve gazete artık parti adına 

Sivas Halkevi tarafından çıkarılmaya başlanmıştı. Partiye ait bir matbaa 

olmadığı için Vilayet Matbaası’nda haftalık olarak (Kızılırmak, 29 Ekim 

1939) yayınına devam etmekteydi. Ancak halkevlerinin siyasi bir gazete 

çıkarması yasaklanınca, 25 Mayıs 1940’da son nüshası çıkan Kızılırmak’ın 

yerine “4 Eylül” adlı mecmua yayınlanmaya başlanmış, fakat bu da kâğıt 

sıkıntısı nedeniyle yayınlarına ara vermek zorunda kalmıştı. Bu süre 

zarfında Kâmil Bey’in oğlu Kemal Kitapçı, 1941 yılından itibaren Sivas 

Postası adlı gazeteyi çıkarmıştı. Kemal Kitapçı 10 Nisan 1942 yılında CHP 

Genel Sekreterliğine müracaat ederek, 1909 yılında babası tarafından 

kurularak cumhuriyet döneminde CHP’ye devredilen, ancak hâlihazırda 

yayınlanmayan Kızılırmak Gazetesi’nin ismini “baba yadigârı” olduğunu 

ifadeyle yeniden kullanmak istemiştir. Kemal Kitapçı’ya 28 Ağustos 

1942’de CHP’den verilen cevapta; vaktiyle ismen devredilen Kızılırmak 

Gazetesi’nin parti ile hiçbir hukuki bağı olmadığı için Kızılırmak ismini 

kullanabileceği bildirilmiştir. Yazının devamında “…babanız gibi sizin de 

gazetenizi iyi bir partili olarak çıkaracağınızdan eminiz” denmek suretiyle 

çalışmalarında başarılı olacağına dair inanç vurgulanmıştır (BCA., 

490.01/1380.581.1). 

Kızılırmak Gazetesi, adeta CHP’nin Sivas’taki yerel organı olarak 

yayınını sürdürmüştür. Basımının Vilayet Matbaası’nda yapılması ve 

Halkevi adına çıkmış olması bu durumun en önemli göstergesidir. Uzun 

yıllar yayınlanması ve Karadeniz Bölgesi’ne kadar neredeyse bütün Orta 

Anadolu’daki geniş çaplı dağıtım ağıyla Anadolu taşrasının en önemli 
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yayın organlarından biri olmuştur (Unbehaun, 2004: 8). 25 Ekim 1946’ya 

kadar yayınlanan bu gazetenin sahibi olan Kemal Kitapçı, daha sonra 

“Ülke” gazetesini satın alarak siyasi fikirlerini ve sosyo-kültürel anlayışını 

bu gazetede devam ettirmiştir. CHP’nin yayın organı özelliğini taşımak 

suretiyle 1 Kasım 1945’te yayın hayatına giren Ülke Gazetesi’nin ilk 376 

sayısı CHP tarafından yayınlanmış, ardından Kemal Kitapçı ve ailesine 

devredildiği 21 Kasım 1946’dan 1959 yılına kadar “Kitapçı” ailesi 

tarafından yayınlanmıştır (Nair, 2017: 85-86). Yayın hayatına artık Ülke 

adıyla devam eden gazetenin pazartesi günleri haricinde yayınlanan günlük 

siyasi bir halk gazetesi olduğu ve Kızılırmak Yurdu tarafından çıkarıldığı 

belirtilmiş, ayrıca kuruluş tarihinin de 1909 yılı olduğu ilk sayfada 

hatırlatılmıştır. Ülke Gazetesi’nin 1948 yılına ait bir sayısında belirtilen 

“Yıl: 3” ifadesinden, gazetenin 1945’te yayın hayatına başladığı 

anlaşılmaktadır (Ülke, 24 Mart 1948).  

CHP İl İdare Kurulu Başkanlığı’ndan CHP Genel Sekreterliği’ne 

gönderilen 8 Ocak 1948 tarihli bir yazıda, Ülke Gazetesi hakkında birtakım 

bilgiler yer almaktadır. Buna göre; Sivas’ta yalnızca, bir CHP mensubu 

tarafından kurulmuş ve halen başka bir CHP’li tarafından çıkarılan Ülke 

Gazetesi yayınına devam etmekte idi. Gazetenin sahibi ortaokul mezunu 

olan Kemâl Kitapçı olup, başyazarı ise Kemal Bey ile Vehbi Cem 

Aşkun’dur. Bu kişiler haricinde de yazı yazanlar mevcuttur. Ülke 

Gazetesi’nin günlük tirajı 1500-2000 civarındadır. Yine gazete hakkında 

bilgi veren bir başka belgede ise gazetenin sahibi olan Kemal Kitapçı’nın 

babasının CHP Milletvekili Kâmil Kitapçı ve eniştesinin de CHP 

Milletvekili Hikmet Işık olduğu vurgulanmıştır (BCA, 

490.01/1283.273.3). Ülke Gazetesi’nde muhabirlik, bayilik ve 

fotoğrafçılık gibi işlere CHP teşkilatından kişilerin atandığı arşiv 

belgelerinde görülmektedir (BCA, 490.01/1296.303.1). 

III.Mehmet Kâmil Kitapçı 

Mehmet Kâmil Kitapçı, 1877 yılında Sivas’ın Şeyh Çoban 

Mahallesi’nde doğmuştur. Kantaroğlu ailesine mensup olup, Babası Ömer 

Bey, annesi Cemile Hanım’dır. Sivas’ta mülki ve askeri rüştiyelerin her 

ikisinden de “en iyi derece” ile mezun olduktan sonra 1894 yılında Askeri 

Tıbbiye İdadisi’ne girmeyi başarmıştır. Bu okulun yüksek kısmının birinci 

sınıfına geçmiş, ancak babasının ölümüyle kendisinden küçük 

kardeşlerinin bakacak kimsesinin olmaması ve İttihatçı olduğu için 

“sinirleri zaafa uğradığından” 1898 yılında okuldan ayrılarak Sivas’a 

dönmek zorunda kalmıştır (TBMM Arşivi, Devre: VII, Sicil: 1287, Kutu: 

55; SGKESA, Dosya No: MO102-993). 

Kâmil Bey memleketi olan Sivas’a döndükten sonra 20 Haziran 1901 

tarihinden 13 Haziran 1907’ye kadar yaz aylarında Sivas Nafıa İdaresi’nin 
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yol işlerinde çalışmış, geçici olarak kâtiplik ve kondüktörlük yapmıştır. Kış 

aylarını ise bilimsel, kültürel kitaplar okuyarak ve çeşitli araştırmalar 

yaparak geçirmiştir. Yüksek tahsili olmamasına rağmen Fransızca ve 

Farsça öğrenmiştir. 14 Eylül 1908 tarihinde Sivas Sanayi Mektebi’nde 

öğretmenliğe başlamış, 1909 yılı Şubatında ise “o zamanki Maarif 

Nezareti’nin takdirlerle karşıladığı bir imtihanla” Sivas İdadisi Türkçe 

öğretmenliğine tayin edilmiştir. Ayrıca “Milliyetçilik ve Halkçılık 

mefkûresini bir emel ve amaç edindiğinden”, imtiyaz sahibi, sorumlu 

müdürü ve yazarı olduğu Kızılırmak Gazetesi’ni çıkarmaya başlamıştır. O 

yıllarda Sivas Valisi olan Mehmet Emin Yurdakul da bu gazeteye yazılar 

verdiği gibi Kâmil Bey’in çalışmalarını takdirle karşılamıştır (TBMM 

Arşivi, Devre: VII, Sicil: 1287, Kutu: 55; SGKESA, Dosya No: MO102-

993). 

1913 yılında Sivas Sultanisi’nde de Farsça öğretmenliğine başlayan 

Kâmil Bey, 14 Eylül 1914’te o yıl yeni kurulan Numune Mektebi’ne 

Müdür ve Fransızca öğretmeni olarak tayin edilmiştir. Sivas’ta okulların 

ve halkın kitap ihtiyacını karşılayan bir müessese olmadığı için, Numune 

Mektebi’nden ayrılarak 1925 yılında Kâmil Kitapevi’ni kurmuştur. 20 

Eylül 1925’te Sivas Lisesi’nde Farsça Öğretmenliğine de başlamış, ancak 

Harf İnkılâbı nedeniyle Farsça dersleri kaldırıldığından, 31 Ağustos 

1929’da bu görevi bırakmak zorunda kalınca bütün vaktini ve emeğini 

kitapevi için harcamaya başlamıştır. Maarif Vekâleti’nin izniyle, oğlunu 

ve yeğenini devlet matbaasına göndererek ciltleme ve dizgi tekniği 

konusunda yetişmelerini sağlamış ve 1930 yılında Orta Anadolu 

Bölgesi’nde otomatik baskı makinalarıyla donatılmış çağdaş bir matbaa 

olan Kâmil Matbaası’nı kurmuştur. 1926-1943 yılları arasında Sivas 

Vilayet Meclisi Umûmi Azası, 1935-1943 yıllarında da Sivas Vilayet 

Daimi Encümeni olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında Sivas vilayeti 

için oldukça önemli katkılarda bulunan Kamil Bey, Sivaslı iki zenginin 

bağış yapmasını sağlayarak Kâzım Bey ve Cumhuriyet okullarını şehre 

kazandırmıştır. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli 

teşekküllerinde görev yapmış, ayrıca Sivas Halkevi’nin sosyal yardım 

kolunda da müspet hizmetlerde bulunmuştur (TBMM Arşivi, Devre: VII, 

Sicil: 1287, Kutu: 55; SGKESA, Dosya No: MO102-993). 

Kâmil Kitapçı, matbaadan önce 1925 yılında memleketinin ilk 

kitapevini kurmuştu. Sivas’ın basın-yayın hayatına uzun yıllar hizmet 

etmiş, matbaasıyla birçok kitap basmıştır. Onun basımevi daha teknolojik 

makinalara ve zengin harflere sahipti. Matbaası kapandığı 1970 yılına 

kadar birçok gazete, kitap ve mecmuanın basılmasını sağlamıştı. Kâmil 

Bey’in önceki soyadı Yalçıner’di. Ancak, halk arasında “Kitapçı Kâmil” 

olarak tanındığı için soyadını “Kitapçı” olarak değiştirmiştir (Nair, 2017: 

83). 
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1939 yılında başlayan TBMM’nin VI. Dönemi boyunca Türkiye birçok 

iç ve dış gelişmelere maruz kalmıştı. İç siyasette CHP’nin Beşinci Büyük 

Kurultayı gerçekleşmiş, dış politikada ise II. Dünya Savaşı’nın dolaylı 

etkileri Türkiye’de de görülmüştü. II. Dünya Savaşı’nda her iki taraf da 

Türkiye’yi savaşa dâhil edebilmek için yoğun çaba harcamış, Türkiye ise 

bu durum karşısında savaş dışı kalmak suretiyle toprak bütünlüğünü 

korumaya çalışmıştır. Ancak üretim çağındaki bir milyona yakın insanın 

orduya dâhil edilmesi sonucu işgücü ve kaynak sıkıntısı yaşanmış ve 

üretim azalmıştı. Bunun yanı sıra ülke bütçesinin büyük bölümü de askeri 

savunmaya ayrılmış, bu da enflasyonun yüksek rakamlara çıkmasına neden 

olmuştu. Savaşın tüm hızıyla devam ettiği böyle bir ortamda 12 Ocak 1943 

tarihli CHP Grup toplantısında seçim kararı alınmıştı. Yine iki dereceli 

usule göre yapılacak olan seçimin ikinci seçmen seçimleri 20 Şubat 

1943’te, milletvekili seçimleri ise 28 Şubat 1943’te tamamlanmıştı (Unat, 

2015: 213-244).  

Sivas Vilayet Meclisi’nde uzun yıllar görev yapan, Kızılırmak Gazetesi 

ve matbaasıyla da CHP ve Sivas Halkevine hizmetlerde bulunan Kâmil 

Kitapçı yapılan bu seçimde 1068 oy alarak CHP’den Sivas milletvekili 

olmuştur (TBMM Arşivi, Devre: VII, Sicil: 1287, Kutu: 55; Ulus, 1 Mart 

1943: 1,4; Son Posta, 1 Mart 1943; 1, 3). Kâmil Kitapçı için matbaası ayrı 

bir yere sahiptir.  Milletvekilliği sırasında da Sivas’ta bulunan matbaası ile 

ilgilenmeye ihtimam göstermiş, her fırsatta Sivas’a giderek burada 

çalışmalarına devam etmiştir. 1944 yılında TBMM Başkanlığı’na yazdığı 

izin dilekçesinde; yaklaşık 20 yıldır Sivas’ta bulunan okulların kitap vs 

ihtiyacını karşılayan tek müessesenin sahibi olduğunu, ancak işyeri yeterli 

teşkilata sahip olmadığı için bir süreliğine matbaasında çalışması 

gerektiğini belirtmiştir (TBMM Arşivi, Devre: VII, Sicil: 1287, Kutu: 55). 

1 Ocak 1944 tarihinden itibaren on beş günde bir çıkan Yayla Dergisi, 

Türkçü Sanat ve Kültür Dergisi idi. CHP’nin Türkçülük ve Milliyetçilik 

ilkelerini yaymak için çalışan bu dergi de Kâmil Matbaası’nda 

basılmaktaydı (BCA, 490.01.0.0/1380/581/1).  

TBMM’nin VII. Dönemi sona erdikten sonra, 21 Temmuz 1946 

tarihinde yapılan genel seçimde Kamil Bey, yeniden CHP adına Sivas 

Milletvekili seçilmiştir (Ulus, 23 Temmuz 1946: 1, 4). Kâmil Bey 

milletvekili olduğu dönemlerde izinlerini genellikle memleketinde 

geçirmeyi tercih etmiştir. 1947 yılında CHP’nin il ve ilçe kongrelerinde 

özel işleri nedeniyle görev alamayacağını belirtmiştir (BCA, 

490.01/187.745.2). Demokrat Parti’nin CHP’ye büyük üstünlük sağladığı 

1950 seçimlerinde Sivas’ta beşinci sıradan yeniden CHP adına milletvekili 

adayı gösterilmişse de seçilememiştir (BCA, 490.01/378.1597.1). 

Kâmil Bey siyasi hayatının ardından, işçilik ve öğretmenlik gibi 

geçmişteki çeşitli hizmetlerinden dolayı, 1 Mart 1950 tarihi itibariyle 
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emekli olmuş, 9 Haziran 1957’de vefat etmiştir (SGKESA, Dosya No: 

MO102-993). O, orta boylu ve buğday tenli bir görünüşe sahiptir. Üç defa 

evlilik yapmış ve dört çocuk babasıdır. Hediye Hanım 1929’da ve Mevlüde 

Hanım da 1942’de vefat ettikten sonra 1942 yılında Emine Hanım ile 

evlenmiştir. Kâmil Bey’in Kemalettin (Kemal), Ömer Naci ve Muammer 

adlarında üç oğlu ile Namıka adlı bir kızı vardır (SGKESA, Dosya No: 

MO102-993& TBMM Albümü, 2010: 453). 

Sonuç 

Basın, toplumda meydana gelen olayları halka aktarma, mevcut 

sorunların çözümüne ilişkin fikirler sunma ve kamuoyu oluşturmada 

önemli bir faktör olmuştur. Matbaanın bulunup yaygınlaşmasıyla halkın 

bilgi edinme ihtiyacı zamanla artmış teknik gelişmelere paralel olarak 

süreli yayınlar ortaya çıkmıştır. Avrupa’da XVII. Yüzyılda ortaya çıkan 

süreli yayınlar Osmanlı Devleti’ne yaklaşık iki asır geç gelmiş, buna 

rağmen Türk toplumu tarafından benimsenmiştir. Meşrutiyete giden 

süreçte kamuoyu oluşturmada önemli bir etken olmuş ve bu dönemde 

gazete sayısında büyük artışlar görülmüştür. 

Toplumun çağdaşlaşması ve aydınlatılmasında, resmi gazete ve 

başkentte yayınlanan gazetelerin yanı sıra, vilayet gazeteleri de çok önemli 

bir etken olmuştur. 1864 yılında kabul edilen nizamname ile vilayet 

gazetelerinin çıkarılması sağlanmıştır. Resmi belgelerden hareketle, 

Sivas’ta ilk Türkçe basım yapan matbaanın 1864-1865 yıllarında 

kurulduğu görülmektedir. Bu matbaa ancak Elhac Ahmet İzzet Paşa’nın 

Sivas’a vali olarak tayin edilmesinden sonra onun gayretleri ile faaliyete 

geçebilmiştir. Matbaanın resmi olarak meydana getirilmesinden on beş yıl 

sonra “Sivas” vilayet gazetesi çıkarılabilmiştir.  Sivas’ta 1869-1875 yılları 

arasında Ermenilere ait birkaç gazete yayınlandığı, hatta 1864 yılından 

önce bir Türk vatandaşın matbaa açabilmek için gereken ruhsatı aldığı 

anlaşılmaktadır. Ancak vilayette çıkarılan ilk özel Türkçe gazete “Vicdan”, 

ardından “Kızılırmak” olmuştur. Her iki gazete de vilayet matbaasında 

çıkarılmıştır. 1909 yılında yayın hayatına başlayan Kızılırmak, kurucusu 

Kâmil Bey’in de koyu bir İttihatçı olmasından hareketle ve bina olarak 

Sivas İttihad Kulübü’nü merkez edinmekle, İttihad ve Terakki’nin fikirleri 

doğrultusunda yayın yapmaktaydı. Kendisini “İçtimaî, İktisadi, Edebî Türk 

Gazetesi” olarak nitelendiren Kızılırmak, sütun ve sayfa sayısı ile yayın 

sıklığı zaman zaman değişmekle birlikte, kuruluşunun ilk yıllarında yayın 

hayatına ara vermek zorunda kalmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra, 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yayın organı gibi yayın hayatına devam 

etmiştir. Merkez binası da CHP Sivas İl Binası olmuş, “Halkçı, 

Cumhuriyetçi ve Mefkûreci” bir çizgi takip etmiştir. Kâmil Bey, 

Kızılırmak’ı 1930’lu yıllarda CHP’ye devretmiş ve bu tarihten itibaren 

gazete Sivas Halkevi tarafından çıkarılmaya başlanmıştı. Karadeniz 



583 
 

Bölgesi’ne kadar neredeyse bütün Orta Anadolu’da geniş bir dağıtım ağına 

sahip olan Kızılırmak, 1946 yılı sonlarına kadar çıkmıştır. Bundan sonra 

Kâmil Bey’in oğlu Kemal Bey, Ülke Gazetesi’ni satın alarak fikirlerini ve 

politik çizgisini bu yeni gazetede sürdürmüştür. 

Kâmil Kitapçı, Sivas’ın yerli ve köklü ailelerinden birine mensup 

olarak doğmuş, rüştiye seviyesinde başarılı bir tahsile sahiptir. Ardından 

girdiği Askeri Tıbbiye’den, ailevi nedenler ve İttihatçı olduğu için 

ayrılmak zorunda kalmıştır. 1898 senesinde memleketine dönmüş ve bir 

süre Sivas Nafıa İdaresi’nde geçici görevlerde bulunmuştur. 1909’da 

Kızılırmak yayın hayatına girdiğinde, aynı zamanda öğretmenliğe de 

başlamıştır. Sivas’taki çeşitli okullarda Farsça, Fransızca ve Türkçe 

öğretmenliği yapmıştır. 1925’te Kâmil Kitabevi’ni, 1930 yılında da Kâmil 

Matbaası’nı kurmuştur. Bu teşekküller vasıtasıyla Sivas’ın eğitim 

hayatında kalıcı hizmetlerde bulunmuştur. 1926-1943 yılları arası Sivas 

Vilayet Daimi Encümeni olarak görev yapmış, CHP ve Halkevi yararına 

çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. İttihad ve Terakki’den CHP’ye uzanan 

dönemde bu iki siyasi partinin ideolojisi savunmuş ve gazetesinde de bu 

yönde yayınlar yapmıştır. 1943-1950 yılları arasında iki dönem boyunca 

milletvekilliği yapmıştır. Siyasi hayatı boyunca da matbaasında çalışmayı 

ihmal etmemiş, hemen her fırsatta Sivas’a giderek memleketinin ilim ve 

kültür hayatına hizmet etmeye devam etmiştir.  
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BELGRAD ATAŞEMİLİTERİ ABUK AHMET HAMDİ BEY’İN  

RAPORLARINA GÖRE SIRBİSTAN’IN ASKERÎ DURUMU  

(1888-1894) 

Necati Çavdar & Şeyma Zehra Sarı 

 

     Giriş 

     Büyük Roma İmparatorluğu’nun 1. yüzyıldan itibaren bir parçasını 

oluşturan bugünkü Sırbistan topraklarına, Roma İmparatorluğu’nun ikiye 

ayrılmasıyla Alanlar, Hunlar, Vizigotlar ve Bulgarlar yerleşmişlerdir1. 

Slav kökenli Sırplar da Bizans tarafından 6. ve 7. yüzyıllarda Avarlar’a 

karşı sınırları korumak amacıyla bugünkü Sırbistan’a yerleştirilmişlerdir2.  

     1346-1371 arasında güçlü bir krallık kuran Sırplar 1371 Çirmen ve 

1389 Kosova savaşlarında Osmanlı Devleti’ne mağlup olarak vergi 

ödemeye başlamışlardır3. Sultan II. Mehmet (Fatih) döneminde 

Sırbistan’ın bazı bölgeleri ele geçirilmiş ancak Belgrad bölgesinin fethi 

tam olarak Süleyman’ın (Kanuni) Macaristan’a yaptığı sefer esnasında, 

1521 yılında fethedilmiştir4. Fethinden başlamak üzere 1867 yılına kadar 
Belgrad ve civarı, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda yer alan 

stratejik konumu münasebetiyle Osmanlı’nın Batı seferleri için önemli bir 

üs olarak kullanılmıştır.  

     Sırplar Osmanlı egemenliğine girmesinden 18. yüzyılın ikinci yarısına 

kadar Osmanlı millet sisteminin bir unsuru olarak problemsiz şekilde 

yaşamışlardır. Sırbistan coğrafyasının Osmanlı-Rusya ve Osmanlı-

Avusturya savaşlarında üs olarak kullanılması, Rusya ve Avusturya’nın 

Sırplar arasındaki milliyetçilik ve bağımsızlık duygularını kamçılaması, 

Yeniçeri idarecilerinin keyfi tutumları gibi nedenlerle Sırplar 1804 yılında 

Osmanlı Devleti’ne karşı bağımsızlık mücadelesine başlamışlardır5. Sırp 

İsyanı gittikçe milli bir karakter kazanmış, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı 

sonunda imzalanan Bükreş Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Sırpların kısmi 

özerkliğini tanımıştır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan 

                                                             
 (Dr. Öğr. Üyesi), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih 
Bölümü, e. posta: ncavdar19@gmail.com 
 (Yüksek Lisans Öğrencisi), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Tarih ABD., e. posta: seymapsari@gmail.com 
1 Mehmet Hacısalihoğlu, “Sırbistan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 

Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, C. 37, İstanbul 2009, s. 121. 
2 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Timaş Yayınları, İstanbul 2016, s. 
278. 
3 Hacısalihoğlu, a.g.m., s. 121-122. 
4 Haldun Eroğlu, “Osmanlı-Sırp İlişkileri (1347-1521)”, Otam, S. 41, Bahar 2017, s. 98.    
5 Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, C. 1, TTK. Basımevi, Ankara 1995, s. 103. 
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Edirne Antlaşması ile daha geniş haklar verilen Sırplar, 1830 yılı imtiyaz 

fermanıyla muhtar bir idare haline gelmişlerdir6.  

     Kırım Savaşı (1853-1856)  sonunda imzalanan Paris Antlaşması’nda 

Osmanlı Devleti’nin Sırplara vermiş olduğu imtiyazlar büyük devletler 

tarafından garanti edilmiş, Sırbistan’a yapılacak askeri müdahale 

antlaşmayı imzalayan devletlerin muvafakatine bırakılarak Sırbistan’daki 

kalelerde mevcut Osmanlı askeri tecrit edilmeye başlanmıştır7. 

     Belgrad’da Sırplar ve Türkler arasındaki huzursuzluk neticesinde 1862 

yılı başından itibaren bazı olaylar meydana gelmiştir. Askerî kuvvetlerin 

sayısını artırmaya başlayan Sırp Beyi, Belgrad’a 30 bin tüfek yığarak 

yakında çıkacak bir harp için Sırp halkını hazırlıklı olmaya çağırmıştır. Bu 

olayla Sırplar, Türk garnizonlarının tahliyesini büyük devletlerin kabul 

edeceği umuduna kapılmışlardır. Büyük devletlerin müdahalesi ve 

Fransa’nın teklifiyle aynı yılın Ağustos-Eylül aylarında Sırp meselesini 

görüşmek üzere İstanbul’da bir konferans düzenlenmiştir. Fransa, 

İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve İtalya temsilcilerinin katılımıyla 22 

Temmuz 1862 tarihinde başlayan İstanbul Kanlıca’daki8 konferansta 

Fransa ve Rusya, Osmanlı’nın Belgrad Kalesi’ni Sırplara vermesini talep 

etmiş, yapılan müzakerelerde İngiltere ve Avusturya’nın Osmanlı lehine 

girişimleriyle bir anlaşmaya varılmıştır. Kanlıca Konferansı sonunda 4 

Eylül 1862 tarihinde imzalanan protokol ile Osmanlı Devleti bazı kaleleri 

Sırp Emareti’ne terk etmeyi kabul etmiş ancak Belgrad’dan 

vazgeçmemiştir9. 

     1867 yılında Osmanlı Devleti’nin Girit İsyanı ile uğraştığı esnada Sırp 

Emareti Beyi Mihail, Belgrad Kalesi ve Sırbistan’daki diğer kalelerin 

boşaltılıp kendilerine teslim edilmesini talep etmiştir. Büyük devletlerin 

Sırplar lehine hareket etmeleri ve Osmanlı’ya baskıları neticesinde 15 

Şubat 1867 tarihinde Osmanlı idaresi Sırbistan’daki kalelerin doğrudan 

Sırp Beyi’ne teslimine karar vermiştir. Aynı yılın 2 Nisan günü İstanbul’a 

gelerek Sultan Abdülaziz ile görüşen Sırp Beyi’ne kalelerin terk edileceği 

kararı resmen tebliğ edilmiştir. Sırp Beyi’nin 11 Nisan’da Belgrad’a 

dönmesinden sonra, 18 Nisan 1867 tarihinde yapılan devir teslim töreni10 

ile Slav dilinde “Beyaz Şehir” anlamına gelen Belgrad ve kalesi Osmanlı 

askeri tarafından tahliye edilmeye başlamış, kale burçlarına Osmanlı 

                                                             
6 Hacısalihoğlu, a.g.m, s.123. 
7 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. 6, TTK. Basımevi, Ankara 2011, s. 67.  
8 Ayşe Özkan, Sırbistan’ın Bağımsızlığını Kazanması (1830-1878), Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2009, s. 188-192. 
9 Necati Çavdar, Muhbir: Osmanlı Basınının Sivri Dili, Kriter Yayınevi, İstanbul 2017,s.46. 
10 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Durdu, “Osmanlı Askerlerinin Sırbistan’dan Çekilmesi 

ile İlgili Müzakereler ve Belgrad’da Yapılan Merasim”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, S. 39 (2018), s. 160-167. 
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sancağı yanında Sırp bayrağı da çekilmiştir11. Vergi vermeye devam 

edeceği için Osmanlı Devleti’ne bağlılığı devam eden Sırbistan, 

bağımsızlık yolunda en önemli siyasi adımı 1867 yılında atmıştır. 

     Osmanlı Devleti’nin Sırbistan’ın tüm kalelerinden askerini çekmesiyle 

yoğun bir silahlanma faaliyetine girişen Sırplar12 ilerleyen süreçte Osmanlı 

Devleti’nden tamamen kopmaya başlamışlardır. 1875 yılında patlayan 

Bosna-Hersek İsyanı’nın kendi ülkelerine zarar verdiğini ileri sürerek bu 

ayaklanmanın bastırılması görevinin kendilerine verilmesi gerektiğini ileri 

süren Sırplar, isteklerinin Osmanlı Devleti tarafından reddedilmesi üzerine 

Vidin, Niş ve Yenipazar’dan saldırıya geçerek 1 Temmuz 1876 tarihinde, 

Karadağ ise 2 Temmuz 1876 tarihinde Osmanlı Devleti’ne harp ilan 

etmişlerdir13. Osmanlı orduları Sırbistan’ı yeniden ele geçirmek üzereyken 

Rusya’nın olaya müdahil olmasıyla Osmanlı Devleti, Sırbistan ve Karadağ 

ile 1 Kasım 1876 tarihinde mütareke imzalamıştır14. 

     İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarında ıslahat yapılması 

için İstanbul’da bir konferans toplanmasını talep etmiş, Osmanlı Devleti 

de hem Rus tehdidinden kurtulmak hem de Avrupa devletlerini 

gücendirmemek için İngiltere’nin konferans teklifini kabul etmiştir15. 1856 

Paris Antlaşması’nı imzalayan devletlerin katılımıyla 23 Aralık 1876’da 

Haliç Tersanesi’ndeki Bahriye Nezareti’nde toplantılarına başlayan 

İstanbul Konferansı’nda, Sırbistan ve Karadağ’ın sınırlarının 

genişletilmesi kararı alınmıştır. Osmanlı Devleti’nin konferans kararlarını 

reddetmesiyle konferanstan kesin sonuç alınamaması üzerine Osmanlı 

Devleti’nin girişimiyle 28 Şubat 1877’de Sırbistan ile Barış Antlaşması 

imzalanarak “Osmanlı sancağı, eskisi gibi Belgrad Kalesi’nin burcuna Sırp 

bayrağıyla birlikte çekilecek” maddesiyle savaş öncesi duruma 

dönülmüştür16. 

     1. Sırbistan’ın Bağımsız Olması ve Osmanlı Devleti İle 

Münasebetleri 

     Sırpların tam bağımsız bir devlet haline gelmesi 1877-1878 Osmanlı-

Rus Savaşı (93 Harbi) sonunda gerçekleşmiştir. Savaş’ın başlamasıyla Sırp 

Hükûmeti tarafsızlığını korumuş, Rusya’nın uzun süren ikna çabalarına 

rağmen Sırplar işi sürüncemede bırakmışlardır. Ancak Plevne’nin 

düşüşüyle beklediği büyük Rus zaferinin kazanıldığını gören Sırbistan, 14 

Aralık 1877 tarihinde Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir17.  

                                                             
11 Çavdar, a.g.e., s. 48. 
12 Armaoğlu, a.g.e., s. 281.  
13 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. 8, TTK. Basımevi, Ankara 2011, s. 16. 
14 Özkan, a.g.t., s. 274. 
15 Karal, a.g.e., C. 8, s. 27. 
16 Özkan, a.g.t., s. 279. 
17 Özkan, a.g.t., s. 299. 
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     Harp sonunda imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nın 2.-5. 

maddelerine göre Sırbistan’a bağımsızlık verilmiştir18. Avusturya ve 

İngiltere devletleri Ayastefanos Antlaşması’na karşı çıkarak Avrupa’da 

toplanacak bir kongrede antlaşma şartlarının düzeltilmesinde ısrar 

etmişlerdir. Bu baskılara Rusya’nın boyun eğmesiyle Ayastefanos 

Antlaşması şartlarını yeniden görüşmek üzere Berlin’de bir kongre 

toplanması kararlaştırılmıştır19. 13 Haziran 1878 tarihinde Prens Bismarck 

başkanlığında toplanan Berlin Kongresi, 13 Temmuz 1878’de 64 maddelik 

Berlin Antlaşması’nın imzalanmasıyla sona ermiştir20. Berlin 

Antlaşması’nın 34.-42. maddelerine konulan Sırbistan kâmilen müstakil 

olmak üzere ilan olunur21 ibaresinin Osmanlı Devleti tarafından da 

onaylaması ile Sırplar tamamen bağımsız olmuşlardır.  

     Berlin Antlaşması ile bağımsız olan Sırbistan’ın siyasi hedefi, Ortaçağ 

Sırp İmparatorluğu’nun sınırlarını göstermekteydi. Büyük Sırbistan’ı 

diriltmek olarak idealize edilen bu hedef, Bosna Hersek, Karadağ, 

Bulgaristan, Dalmaçya, Hırvatistan ve Macaristan’ın bir parçasına hâkim 

olacak bir Slav devletini ifade ediyordu22. Bu hedefin ilk ayağı Avusturya-

Macaristan yönetiminden Bosna-Hersek’i, Osmanlı yönetiminden 

Yenipazar Sancağı ve Kosova ile Selanik’e kadar olan Makedonya 

bölgesini almaktı. Sırbistan, Berlin Antlaşması’ndan itibaren güneye 

genişleyerek 37.840 kilometre karelik yüzölçümünü 48.302 kilometre 

kareye çıkarmıştır23. 

     Sırbistan’ın bağımsız bir devlet haline gelmesi, Osmanlı’nın Sırbistan 

ile diplomatik ve askerî münasebet kurmasının gerekliliğini de ortaya 

koymuştur. Sırbistan’ın bağımsızlığından bir süre sonra, 16 Mart 1879 

tarihinde, Osmanlı Devleti Madrid eski sefiri Sermed Efendi’yi Sırbistan 

Ortaelçisi sıfatıyla Belgrad’a tayin ederek24 iki devlet arasında diplomatik 

münasebetlerin başlaması yönünde ilk adımı atmıştır. Sırbistan ile Osmanlı 

Devleti’nin karşılıklı diplomatik temsilleri Ortaelçilik seviyesinde 

yürütülmüştür.  

                                                             
18 Mahmud Celaleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakîkat (Haz. İsmet Miroğlu), Berekât Yayınevi, 
İstanbul 1983, s. 576. 
19 Karal, a.g.e., C. 8, s. 68-69. 
20 Bekir Sıtkı Baykal, “100. yıldönümü Münasebetiyle Berlin Kongresi Hakkında Bazı 

Düşünceler”, Belleten, C. LII, S. 202 (1988), s. 205-207. 
21 Vakit gazetesi, 10 Temmuz 1294/22 Temmuz 1878, nu. 988. 
22 Özkan, a.g.t., s. 260. 
23 Özkan, a.g.t., s. 311. 
24 Salnâme-i Nezaret-i Hariciye, İkinci Defa, 1306, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul 1306 

(1889), s. 110. Sermed Efendi’den sonra Sırbistan Ortaelçisi olarak 20 Eylül 1880 tarihinde 

Halid Bey, 4 Ekim 1885 tarihinde Ziya Bey tayin edilmiştir (Salnâme-i Nezaret-i Hariciye, 

İkinci Defa, 1306, Matbaa-i Osmaniye,  İstanbul 1306 (1889), s. 110). 
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     Sırbistan ile diplomatik münasebetlerin başlamasından bir müddet 

sonra taraflar arasında askerî münasebetlerin başlaması noktasında da 

Osmanlı Devleti bir adım atmıştır. Zira Sırbistan 1885 yılından itibaren 

genişleme politikasının gereği olarak askeri faaliyetlere girişmişti. Bu 

faaliyetler Osmanlı Devleti’nin bölgeden elde edeceği askerî istihbaratın 

önemini bir kat daha artırmıştı. Bu tür istihbaratın önemli bir kısmı 

Osmanlı Devleti’nin ilgili devlet nezdindeki sefaretleri bünyesinde 

bulunan ataşemiliter raporları vasıtasıyla elde edilmekteydi. Bu bağlamda 

1888 yılında Abuk Ahmet Hamdi Bey’in Sırbistan Ataşemiliteri olarak 

Belgrad’a gönderilmesiyle25 iki devlet arasındaki askerî haber alma ve 

işbirliğine dair münasebetler de başlamıştır.  

     Ahmet Hamdi Bey, Sırbistan’daki askerî gelişmeleri, Sırp ordusundaki 

teknik ve siyasi hareketliliği yakından takip ederek düzenli olarak 

İstanbul’a rapor etmiştir. Ahmet Hamdi Bey’in raporları, bağımsız 

Sırbistan ve Sırp ordusunun erken dönemi hakkında önemli önemli askerî, 

siyasi ve coğrafi bilgileri ihtiva etmektedir. Osmanlı Erkân-ı Harbiyye-i 

Umumiyye Dairesi’ne, Seraskerliğe ve Mabeyn-i Hümâyun’a gönderilen, 

dış askerî istihbarat faaliyetlerinin ürünü olan bu ataşemiler raporları bir 

bakıma erken uyarı sistemi olması bakımından Osmanlı askerî ve siyasi 

tarihi açısından önem arz etmektedir. 

     Raporlarının muhtevası bağlamında; Sırbistan’ın genişleme politikası 

ve siyasi emelleri, Sırp ordusunun teknik özellikleri, savaş hazırlıkları, 

silahları ve Sırpların bütün bu hazırlıklarının Osmanlı Devleti’ne zarar 

verip veremeyeceği Ahmet Hamdi Bey’in müşahedesi ile analiz edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Jovo Mıladonovıc, Osmanlı-Sırp Karşılıklı Askeri İstihbarat Faaliyetlerinin 

Değerlendirilmesi(1880-1912), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016, s. 25. 
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     2. Abuk26 Ahmet Hamdi (1857-1923) Kimdir? 

     Ahmet Hamdi Bey, Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına göç etmiş 

Çerkes kökenli Abuk ailesine mensuptur. Balkan Savaşları’nda 4. Kolordu 

Komutanlığı yapmış, Osmanlı’da Birinci Ferik27 rütbesine ulaşmış, 

Mütareke Dönemi’nde Harbiye ve Nafia nazırlığında bulunmuş28 üst 

rütbeli bu Osmanlı devlet adamının biyografisini ele alan müstakil bir 

akademik çalışma henüz yapılmamıştır. Dolayısıyla, doğum tarihi ve yeri 

hakkında tartışmalar mevcut olmakla birlikte, 1857 yılında29 Sivas 

Uzunyayla’da30 doğmuş olduğu genel kabul görmektedir. 

     Harp Akademisi’nden 1881 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak mezun 

olarak Genelkurmay Dairesi’nde çeşitli askeri görevlerde bulunan31 Abuk 

Ahmet Bey, 1888 yılında Belgrad Ataşemiliterliği’ne tayin edilmiştir32. 

Balkan Savaşları’na kadar muhtelif askeri görevler üstlenen Ahmet Bey, 

                                                             
26 Ahmet Hamdi Bey’in aile adı ve unvanı olan “Abuk”,  onun hem ilk görev yıllarına dair 

hem de sonraki süreçte nazır ve paşa olduğu üst düzey görevleri dönemine dair belgelerde 

bazen Ahmed Abuk bazen de Abuk Ahmed şeklinde kullanılmıştır. Ahmet Bey’in bazen de 
Abukzâde Ahmed şeklinde kullandığı onun resmi yazışmalarından tespit edilmektedir. Bu 

yazıda, buradan itibaren onun yaygın olarak tanınmış olduğu Abuk Ahmet şekli 

kullanılacaktır. “Abuk” kelimesinin Çerkes kabilelerinde bir at cinsi olduğunu ifade eden 

kaynakların yanı sıra (Murat Topçu (Papşu), “Çerkeslerde Atçılık ve At Kültürü”, Nart 
Dergisi, S. 72, 2010, s. 52-56), Kafkasya’da bir vadi ismi olduğunu ileri süren kaynaklar 

da mevcuttur (Aytek Namıtok, “Çerkesler Hakkında Bilgi”, Der: Elnur Hasan Mikail, Atlas 

Dergisi, 2010). Abuk aile ismine günümüzde Uzunyayla köylerinden Tahtaköprü 

(Guraşinhable) Köyü (Ömer Karataş, Çerkeslerin Sivas-Uzunyayla’ya iskânları Ve 
Karşılaştıkları Sorunlar (H.1277-1287/M.1860-1870), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2012, s. 270) ve Tokat’ın Artova ilçesine 

bağlı Taşpınar (Abukhable)  Köyü’nde rastlanmaktadır 

(http://circassiancenter.com/tr/koylerimiz-tokat; https://cerkezpinarli.tr.gg). 
27 Birinci Ferik’in günümüzdeki rütbe karşılığı Korgeneral olup, Kolordu Kumandanı’na 

denktir. 18 Ocak 1904 tarihinde kolorduların kurulmasıyla bu rütbe ihdas edilmiştir (Kadir 

Türker Geçer, “Tarihten Günümüze Türk Ordusunda Kullanılan Rütbe Sembolleri”, Silahlı 

Kuvvetler Dergisi, Ocak 2012, S. 411, s. 69). 
28 Mehmed Zeki Pakalın, “Abuk Ahmet Paşa”, Sicilli Osmani Zeyli, (Yay. Haz. Şakir 

Batmaz),  C. 2. TTK. Yayınları, Ankara 2008, s. 1. 
29 Balkan Savaşlarına Katılan Komutanların Yaşam Öyküleri (Alay ve Daha Üst Birlik 

Komutanları), ATASE (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı) Yayınları, 
Ankara 2004, s. 17; Muhittin Ünal, Kurtuluş Savaşı’nda Çerkeslerin Rolü, Cem Yayınevi, 

Ankara 1996, s. 75; Türk Ansiklopedisi, C. 1, MEB. Basımevi, Ankara 1981, s. 90. Bazı 

kaynaklar Abuk Ahmet Bey’in doğum tarihini 1859 yılını gösterirken (Bkz. Meydan 

Larousse, C. 1, Meydan Yayınevi, İstanbul 1990, s. 48) Mehmed Zeki Pakalın ise Abuk 
Ahmet’in doğum tarihini 1853 olarak vermiştir (Pakalın, a.g.e., s. 1). 
30 Balkan Savaşlarına Katılan Komutanların Yaşam Öyküleri, s. 17; Muhittin Ünal, a.g.e, 

s. 75.  
31 Balkan Savaşlarına Katılan Komutanların Yaşam Öyküleri, s. 17. 
32 Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi(COA), Yıldız Perakende Yaverân ve Maiyyet-i Seniyye 

Erkân-ı Harbiye Dairesi (Y.PRK.MYD.), 7/10/1, 10 Nisan 1304/22 Nisan 1888; Salnâme-i 

Nezaret-i Hariciye, İkinci Defa, 1306, Matbaa-i Osmaniye,  İstanbul 1306 (1889), s. 277. 
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Balkan Savaşları’nda 4. Kolordu Komutanlığı yapmıştır. Ocak 1914 

tarihinde emekliye sevk edilerek33 Şam’da ikamete memur edilen34. Ahmet 

Paşa, Mütareke Dönemi’nde Birinci Damat Ferit Paşa Kabinesi’nde 

Harbiye Nazırlığı35 ve Nafia Nazırlığı36 makamına getirilmiştir. Daha 

sonra Ali Rıza Paşa Kabinesi’nde Nafia Nazırlığı37 ile vazifelendirilmiştir. 

Abuk Ahmet Paşa, 23 Ekim 1923 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş, 

Paşabahçe Mezarlığı’na defnedilmiştir38. 

     3. Ataşemiliterlik Kurumu ve Abuk Ahmet Bey’in Sırbistan 

Ataşemiliteri Olarak Tayin Edilmesi 

     19. yüzyıl, savaşlar çağı olduğu kadar devletlerarası hukukun ve 

diplomatik münasebetlerin de kurumsallaştığı bir dönem olmuştur. Bu 

kurumsallaşma sürecinden diplomatik ilişkiler kadar askerî istihbarat 

faaliyetleri de payını almıştır39. Devletler önceki dönemlerde; muhbir ağı 

ve casuslar ile karşı tarafın yani rakip askerî kuvvetin planlarını ve 

bilgilerini elde etme yoluna giderken gelişen ve değişen dünya şartları 

askerî istihbaratta kurumsallaşmayı kaçınılmaz kılmıştır. 1816 yılında 

Prusya Savaş Bakanlığı, altı ülkeye resmen askerî temsilci atarken40 1819 

yılında Fransa onu takip etmiş ve yurt dışındaki temsilciliklerine subay 

ataması yapmıştır. Bu sistemin tam olarak oturması ise 1850’den itibaren 

Avrupa genelinde Genelkurmay kuruluşlarında askerî istihbarat 

şubelerinin oluşturulmasıyla gerçekleşmiştir. Bu şubelerin ilk örneği 1850 

yılında Avusturya- Macaristan’da görülürken 1860’larda ise Prusya ve 

Fransa Genelkurmayı istihbarat şubelerini oluşturulmuşlardır41.   

     Osmanlı Devleti’nde siyasi ve askerî haber alma sisteminin 

kurumsallaşması, 3. Selim Dönemi’nde sürekli diplomasiye geçilmesi ve 

ilk daimi elçi Yusuf Agâh Efendi’nin siyasi, askeri ve ticari alanda hizmete 

memur edilmesiyle başlamıştır. 3. Selim sonrasında 1821 isyanıyla dağılan 

                                                             
33 Balkan Savaşlarına Katılan Komutanların Yaşam Öyküleri, s. 18. 
34 Pakalın, a.g.e., s. 1. 
35 İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, C. IV, Dergâh Yayınları, İstanbul 

1982, s. 1945-2038. 
36 İbnülemin, a.g.e, s. 2047. 
37 İbnülemin, a.g.e, s. 2112. 
38 Balkan Savaşlarına Katılan Komutanların Yaşam Öyküleri, s. 17. 
39 Gültekin Yıldız, “Osmanlı Dış Askerî İstihbaratında Formalleşme: Elçiliklerde 

Ataşemiliterliğin İhdası ve Osmanlı Askerî Ataşe Raporları”, Hacettepe Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Güz 2012, S. 17, s. 240.   
40 Gültekin Yıldız, Osmanlı Devleti’nde Askerî İstihbarat (1864-1914), Yeditepe Yayınları, 

İstanbul 2019, s. 29. 
41 Yıldız, Askerî İstihbarat, s. 30-31. 
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daimi temsilcilik kurumu 2. Mahmut Dönemi’nde sefaretlerin tekrar 

açılması ile yeniden faaliyete başlamıştır42.  

     Osmanlı Devleti’nde ilk ataşemiliterlik,  1864 yılında Fuat Paşa 

tarafından Paris Sefareti bünyesinde açılarak Binbaşı Esat Bey Fransa 

Ataşemiliteri olarak atanmıştır43. Osmanlı ataşemiliterleri, Harbiye 

Nezareti’ne bağlı olan Erkân-ı Harbiye-i Umumiyye Dairesi’ne44 bağlı 

olarak çalışmışlardır. Ataşemiliterlerin görev ve sorumluluklarının 

kapsamı bu daire nizamnamesinin 47. maddesiyle düzenlenmiştir45. 

Ataşemiliterlerin görev ve sorumluluklarıyla ilgili ayrıntılı bir talimatname 

de Osmanlı ordusunda görev yapmış olan Alman uzman Colmar von der 

Goltz Paşa46 tarafından hazırlanmıştır47.  

     19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı askerî istihbarat sisteminde saha 

ajanları arasında başı çeken, Erkân-ı Harbiyye-i Umumiyye Dairesi’ne 

yani Osmanlı Genelkurmayı’nın II. Şubesi’ne bağlı olarak çalışmalarını 

yürüten ataşemiliterlerin esas vazifeleri; yabancı memleketlerin askerî 

durumları ve harp hazırlıkları hakkında bilgi toplamak şeklinde 

tanımlanmıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Osmanlı Devleti 

yoğun olarak Avrupa Devletleri’ne ve İran’a ataşemiliterler tayin etmeye 

başlamıştır. 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız olan Sırbistan’a, diğer 

Balkan devletlerine ve Amerika’ya ataşemiliter tayini daha geç 

dönemlerde gerçekleşmiştir48.  

     Sırbistan’da Osmanlı ataşemiliterliğinin kurulması 1888 yılında 

gerçekleşmiştir49. Bu görev için tayin edilerek Belgrad’a gönderilen ilk 

Osmanlı ataşemiliteri Erkân-ı Harbiye Kolağası50 Abuk Ahmet Bey 

olmuştur. 25 Nisan 1888 tarihinde Sırbistan Kralı Milan tarafından kabul 

töreninin yapılmasıyla Osmanlı Devleti’nin Belgrad Sefareti 

                                                             
42 Yıldız, Askerî İstihbarat, s. 43-44. 
43 Yıldız, Askerî İstihbarat, s. 48. 
44 Osmanlı döneminde Erkânı Harbiye-i Umûmîye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı), 

Harbiye Nezâreti’ne yani Milli Savunma Bakanlığı’na bağlıydı (Cemil Koçak, Dönüşüm, 
C. 4, İletişim Yayınları, İstanbul 2015, s. 15). 
45 Yıldız, Askerî İstihbarat, s. 51. 
46 Goltz Paşa hakkında geniş bilgi için bkz. Necmettin Alkan, “Goltz, Wilhelm Colmar von 

der”, TDVİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. Ek-1, İstanbul 2016, s. 478-480.   
47 Yıldız, Askerî İstihbarat, s. 53. Goltz Paşa’nın talimatnamesi için Bkz. COA., 

Y.MTV.67/59/2, 2 Eylül 1308/15 Eylül 1892. 
48 Yıldız, Askerî İstihbarat, s. 51. 
49 Yıldız, Askerî İstihbarat, s. 251. 
50 Kolağası; Zâbıtan sınıfında olup, yüzbaşı ile binbaşı arasında bir rütbedir. Dört bölükten 

oluşan kol kumandanı demektir.  25 Haziran 1910 tarihinde bu rütbe kaldırılmış olduğundan 

günümüzde karşılığı bulunmamaktadır (Türker, a.g.m, s. 69). 
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Ataşemiliterliği resmen kurulmuştur51. Bu görevde 1894 yılına kadar 

aralıksız olarak altı yıl bulunan Ahmet Bey, Sırbistan’ın askerî durumu ve 

harp hazırlıklarıyla ilgili çok sayıda rapor göndermiştir. Bu raporlarda; 

Sırbistan askerî sisteminde yapılmakta olan modernleşme çalışmaları, Sırp 

kara ordusunun taktik ve teknik özellikleri, silahlanma teşebbüsleri ve 

silahları, ordunun taarruz ve savunma anlayışı, ordunun yapmakta olduğu 

askerî tatbikatlar gibi önemli bilgileri sık sık İstanbul’a rapor etmiştir.  

     Abuk Ahmet Bey’in İstanbul’a gönderdiği ilk raporunda verdiği 

bilgilerden anlaşıldığına göre 1888 yılında Belgrad’da, Osmanlı Devleti 

dışında sadece Avusturya’nın ataşemiliteri bulunmaktadır. Diğer 

devletlerin Belgrad’da ataşemiliteri bulunmayıp Sırbistan ve Romanya ile 

askerî işlerini Viyana ataşemiliterleri ile takip etmektedirler. Bu bilgiden 

Avusturya gibi Osmanlı Devleti’nin de bağımsız Sırbistan Devleti’nde 

cereyan edecek askerî gelişmeleri yakından takip etme gereği duyduğu, bu 

konuda diğer büyük devletlerden geri kalmak istemediği anlaşılmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin Belgrad’a ataşemiliter tayin etmesi üzerine, Sırbistan 

konusunda Osmanlı Devleti’nden ve Avusturya’dan geri kalmak 

istemeyen Rusya da binbaşı rütbesindeki bir subayını Belgrad’a 

ataşemiliter olarak görevlendirmiştir52. Osmanlı’nın Belgrad Ataşemiliteri 

Ahmet Bey, 1888-1894 yılları arasındaki görevinin ardından Mart 1894 

tarihinde Petersburg Ataşemiliteri olarak tayin edilmiştir53. Abuk Ahmet 

Bey 1897 yılında tekrar Belgrad Ataşemiliteri olarak görevlendirilmiştir54. 

     4. Abuk Ahmet Bey’in “Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberîsi ve 

Tecemmü-i Tertibâtı” Adlı Raporu 

     Abuk Ahmet Bey, çalışmamızın konusunu teşkil eden bu raporunu 

1888-1894 tarihleri arasında görev yaptığı Belgrad Ataşemiliterliği 

esnasında, 1890 yılında tutmuştur55. Bağımsız Sırbistan’ın erken dönem 

askerî durumunu ayrıntılı olarak ortaya koyan bu rapor 39 sayfa ana metin, 

11 sayfa Sırbistan Ordusunun Nizâm-ı Harbi başlıklı ek metin, 1 cetvel56 

ve 1 kroki57 olmak üzere dört bölümden müteşekkildir58. Sırbistan 

                                                             
51 COA, Y.PRK.MYD, 7/10, 18 Şubat 1305/30 Nisan 1888. 
52 COA., Y.PRK.MYD. 7/10/1-2, 10 Nisan 1304/22 Nisan 1888. 
53 COA.,  Yıldız (Y.)Mütenevvi Maruzat (MTV.), 92/18/1-2, 1 Mart 1310/13 Mart 1894. 
54 Yıldız, Askerî İstihbarat, s. 251. 
55 Mıladonovıc, a.g.t., s. 144. 
56 Belgrad-Leskofça hattı üzerindeki trenlerin hareketlerini gösteren çizelgedir. 
57 1/1.250.000 ölçekli Sırbistan’ın Fırka, Alay Daireleri, Alay ve Tabur merkezleri ve diğer 

askerî kıtaların takip edecekleri istikametleri ve kat edecekleri mesafeleri gösteren krokidir.  
58 Ahmed Hamdi, Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmü-i Tertibâtı, İstanbul 

Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Nu. T5012. 
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Ordusunun Hâl-i Seferberîsi ve Tecemmü-i Tertibâtı başlıklı 39 sayfalık 

rapor ana metni; Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberîsi, Niş ve Leskofça 

(Leskovac) Civarında Tecemmü Eden Kuvvetlerin Tensik, Teşkil ile 

Taksimi, Sırbistan Şimendiferi, Sevkiyat ve Niş-Leskofça (Leskovac) 

Civarında Tecemmü adlı dört alt başlıktan oluşmaktadır.   

     4.1. Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberîsi  

     Abuk Ahmet Bey bu başlık altında Sırbistan ordusunun muharip askerî 

gücü ve bu gücü artırma yolunda hükûmetin attığı adımları rapor etmiştir. 

Sırp ordusunun bir seferberlik ve harp durumunda ihtiyacı olacak asker 

sayısını artırmak için hükûmetin aldığı tedbirlerden bahsetmektedir. Kral 

Milan’ın feragatinden bir ay öncesi olan 16 Şubat 1889 tarihinde askerî 

teşkilat kanununda düzenlemeler yapan Sırbistan Hükûmeti mevcut askerî 

kuvvetin sayısını artırmak maksadıyla seferberlik durumunda ihtiyat 

kuvvetleri için yaş sınırını 30’a çıkarmıştır.  

Ahmet Bey’in raporuna göre, hükûmetin 12 Şubat’ta görüştüğü ve 16 

Şubat’ta kabul ettiği askerî düzenlemeler çerçevesinde Sırbistan’ın 

seferber kara gücü üç kısımdan müteşekkil olacaktır.  

     Birinci Kısım: 1889 tarihli askerî düzenlemeye göre, Sırbistan seferber 

kuvvetlerini yani Sırp düzenli ordusunu meydana getiriyordu. Bu düzenli 

ordu; Birinci Morava Nizamiye Fırkası (Merkezi: Niş), İkinci Drina 

Nizamiye Fırkası (Merkezi: Valjevo), Üçüncü Tuna Nizamiye Fırkası 

(Merkezi: Belgrad), Dördüncü Şumadiya Nizamiye Fırkası (Merkezi: 

Kragujevac) ve Beşinci Timok Nizamiye Fırkası’na (Merkezi: Knezevac) 

taksim edilmiş olup her fırka üç Alaydan, her Alay dört Taburdan 

oluşuyordu.   

     Düzenli Sırp ordusu; piyade, süvari ve topçu alt sınıflarından ibaretti. 

Hükûmetin 1889 yılı düzenlemesine göre Piyade sınıfı, 900-1000 mevcutlu 

80 tabur olmak üzere yaklaşık 80 bin neferden oluşacaktı. Askerlik 

müddeti 30 yıl olup 20-50 yaş arasındaki her erkek Sırp vatandaşı asker 

sayılıyordu. 20-35 yaş arasındakiler düzenli orduyu teşkil edip kışlalarda 

bulunuyorlardı. 18 yaşındaki gönüllüler de askere kabul ediliyorlardı.  30-

40 yaş arasındakiler ikinci seferber kısmı, 40-50 yaş arasındakiler ise 

üçüncü seferber kısmı oluşturuyordu. Düzenli ordunun piyade askerleri 

Mauser markalı, her atıştan sonra tekrar kurulan, tek atış yapabilen Alman 

tüfekleri kullanıyorlar, özel elbise ve ayakkabı giyiyorlardı. Ordunun 

kullandığı Mauser tüfekleri 1881’de 120 bin adet olarak sipariş edilmiş, 

teslimi ise 1884 yılında yapılmıştı59. Bu tüfekler Koka-Mauser olarak 

adlandırılmaktadır. 1871 model Alman Mauser tüfeği üzerinde Sırp 

                                                             
59 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmü-i Tertibâtı, s. 1. 
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General Koka Milovanoviç tarafından yapılan bazı değişikliklerden dolayı 

tüfeğe bu isim verilmektedir. Bu tüfek 11,15 mm. çapında, namlu uzunluğu 

1,295 metre, ağırlığı 4,570 kg., mermi çıkış hızı 512 m/sn., menzili 2025 

metreye kadar çıkabilen ve kasatura takılabilen bir silahtır. Sırp ordusunda 

bunların dışında 50 bin kadar da Gras ve Snider (Şınaydır) tüfeği 

mevcuttur.  

     Süvari sınıfı, 170 neferlik dörder bölükten meydana gelen üç alaydan 

oluşacaktır. Bunun yanı sıra doğrudan Harbiye Nazırı’nın emri altında 

bulunmak üzere müstakil bir süvari alayı ile kralın hassa kuvvetlerini teşkil 

edecek on bölük süvari olmak üzere toplam süvari sayısı yaklaşık on bin 

nefer olacaktır. Süvari sınıfının kullanacakları tüfek 1884’te Mauser marka 

olarak kabul edilmişti ancak bunların tüfeklerinin piyadeninkinden farkı 

mükerrer atış yapabilmesiydi. Düzenli Süvari ordusunun hayvan ihtiyacı 

hükûmet marifetiyle temin edilirken Süvari ihtiyat neferleri kendi hayvan 

ve takımıyla katılıyorlar, eksik kalan miktar ise satın alma yoluyla temin 

ediliyordu60.  

     Topçu sınıfı; piyade sahra topçusu, süvari sahra topçusu, dağ topçusu, 

kale topçusu ve sanayi bölüklerinden oluşmaktadır. Her bir sahra topçu 

alayında altışar topluk bataryalar mevcuttur. Toplam sahra topçu 

alaylarının mevcudu 45 batarya olup her bataryada yüz asker 

bulunmaktadır. Dağ Topçu Alayı on bataryadan meydana gelmektedir. 

Düzenli orduda, büyük çoğunluğu De Bange sisteminde61 olmak üzere 

Niş’deki altışar toplu üç batarya Krupp62 toplarıyla birlikte 330 top 

bulunmaktadır. Daimi olarak bulunacak bataryalar için top, yeterli 

miktarda takım ve cephane mevcut ise de seferberlik esnasında batarya ve 

top sayısı artırılacağından bunların taşınması için topçu hayvanları satın 

alınması gerekecek, Sırbistan’da topçu hayvanı bulunamayacağından 

mecburen başka bir devletten satın alınarak tedarik edilecektir63.  

     İkinci Kısım: Sırp Hükûmeti’nin aldığı askerî düzenlemeler 

çerçevesinde seferber Sırp askerî kuvvetinin ikinci kısmı 30-38 yaşları 

                                                             
60 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmü-i Tertibâtı, s. 2. 
61 Fransız topçu subayı Charles Ragon de Bange tarafından 1872 yılında icat edilen arkadan 

yükleme ilk top sistemidir. Sistemin geliştirilmiş hali I. Dünya Savaşı’nda da Fransız 

ordusu tarafından kullanılmıştır(https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Ragon_de_Bange). 
62 Alman Krupp firması, Avrupa’nın en büyük silah üreticilerindendir. 30 Yıl 

Savaşları’ndan sonra Essen’de bir silah firması olarak adını duyuran Krupp, sonraki süreçte 

Avrupa’nın modern top üreticilerinin en önemlisi haline gelmiştir. Osmanlı ordusu da 
1861’den itibaren Krupp topları ile teçhiz edilmiştir (Mehmet Beşirli, “II. Abdülhamid 

Döneminde Osmanlı Ordusunda Alman Silahları”,  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, C. 1, S. 16, (2004), s. 136. 
63 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmü-i Tertibâtı, s. 5. 
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arasındaki ihtiyat askerlerinden ibarettir. Beş fırkadan meydana gelen milis 

ordusu niteliğindeki bu kuvvet 45 bin nefer ve La Hitte sistemli64 120 sahra 

topundan meydana gelmektedir. Bu askerî birlikler Rusya’dan satın alınan 

Berdan65 tüfeklerini kullanmaktadırlar. Beş fırkaya taksim edilen bu askerî 

birlikte; 15 alay (60 tabur) piyade, on bölük süvari, beş alay topçu, on bölük 

istihkâm askeri, beş bölük hastane askeri, beş bölük kale topçusu, beş 

bölük ekmekçi, beş bölük kasap, beş bölük amele, beş erzak kolu, bir 

sanayi bölüğü bulunmaktadır. Askerlerin kıyafetleri kendi masraflarıyla 

karşılanmakta olup bu kıyafet milli elbise şekil ve tarzındadır66.  

     Üçüncü Kısım: Bu askerî kuvvetler 38-50 yaşlarına kadar olan 

ihtiyatlardan teşkil edilen, fırka ve alay tertibatı olmayan, 35-40 bin nefer 

ve 30 sahra topundan müteşekkil milis kuvveti niteliğindedir. Ağızdan 

dolan eski tüfeklerle teçhiz edildikleri ve silahları yeni nesil harplerde 

etkisiz kalacağı için bu kuvvetler muharip sınıf sayılmayıp daha çok iç 

emniyeti sağlamak ve müstahkem mevkileri korumak üzere istihdam 

olunmuşlardır. Bu kuvvetler hükûmetin 1889’da çıkardığı askerî tensikat 

kanunu gereğince Amerika’dan getirilen Pipodi (Peabody)67 adı verilen 

tüfeklerle teçhiz edilmiştir68. 35-40 bin mevcutlu bu askerî kuvvet; 60 tabur 

piyade askeri, beş bölük süvari askeri, beş batarya topçu askeri, beş bölük 

hastane askerinden oluşmaktadır. Bu birlikler; erzak, cephane, mühimmat 

kolları ve diğer nakliye ihtiyaçları için gereken araba ve hayvanları 

ahaliden tedarik etmektedirler. Bu milis kuvvetinin kıyafeti kendi 

masraflarıyla karşılanacak olup kıyafetin milli kıyafet şekil ve tarzında 

olmasına dikkat edilmektedir69.  

     Sırp düzenli ordusunu teşkil eden yukarıda sayılan kuvvetlerin dışında, 

Dört bölüklü bir jandarma piyade taburuyla bir jandarma süvari takımı da 

mevcuttur. Taburun merkezi Belgrad olup bu taburun bazı birlikleri geçici 

                                                             
64 Fransız General Ducos Count de La Hitte’nin adını taşıyan La Hitte sistemi (Système La 

Hitte), Mart 1858’de Fransız Ordusu’na yivli namlu uygulamak için tasarlanmış bir topçu 

sistemidir (https://en.wikipedia.org/wiki/La_Hitte_system). 
65 Amerikalı General Berdan, ilk defa 1868’de geliştirdiği tüfek için 1870 yılında ikinci bir 

sistem geliştirmiştir. Rusya bu silahı almak için bir heyet göndermiş ancak pahalı olduğu 

için alamamıştır. Rusya kendi silah fabrikalarında Berdan tüfeğini üretebilmek için 

İngiltere’nin Birmingham fabrikalarında, Berdan tüfeğini üretecek tüm makine ve aletleri 
yaptırmıştır. Böylece Rusya Berdan silahını kendi fabrikalarında üretmeyi başarmıştır 

(Ersoy Zengin, Tophane-i Amire’den İmalat-ı Harbiye’ye Osmanlı Devleti’nde Harp 

Sanayii (1861-1923), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Erzurum 2015, s. 25).  
66 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmü-i Tertibâtı, s. 2 
67 Amerikalı Henry O. Peabody, tasarladığı kuyruktan dolar tüfeğin patentini 22 Temmuz 

1861 tarihinde almıştır. Providence Tool Kumpanyası 1864 yıllında Peabody tüfeğinin 
üretim hakkını almıştır (Ali İhsan Gencer, Ali Fuat Örenç, Metin Ünver, Türk Amerikan 

Silah Ticareti Tarihi, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul 2008, s. 83-84). 
68 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 3. 
69 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmü-i Tertibâtı, s. 4. 
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olarak Sırbistan’ın diğer beldelerine gönderilmişlerdir. Jandarma 

kumandanı Kaymakam rütbesinde bir subaydır. Bu taburun personeli 5 

yüzbaşı, 8 mülazım-ı evvel, 10 mülazım-ı sani, 9 başçavuş, 10 çavuş, 43 

onbaşı, 439 neferden meydana gelmiştir.   

     Abuk Ahmet Bey, Sırp Hükûmeti’nin askerî teşkilat kanununda yaptığı 

düzenlemeyle 103 bin nefer ve 330 toptan müteşekkil Birinci Kısım’a 45 

bin asker ve 120 toptan ibaret İkinci Kısım ile 35-40 bin asker ve 30 toptan 

ibaret Üçüncü Kısım’ın da eklenmesiyle Sırbistan askerî gücünün 180 bin 

asker ve 480 toptan müteşekkil bir ordu haline geleceğini ifade etmiştir.  
Sırp düzenli ordusunun 1860 yılında 3529 kişi ve 612 hayvandan ibaret 

küçük bir birlik olarak kurulduğunu belirten Ahmet Bey, aradan geçen 29 

yılda Sırp askerî kuvvetlerine toplam 190-200 bin kişinin girmiş çıkmış 

olduğunu ifade etmiştir70.  

     Sırp ordusu hakkındaki bu teknik bilgilerden sonra Sırp askerî gücü 

konusunda kendi düşüncelerini ekleyen Ahmet Bey, Sırbistan nüfusunun 

toplam iki milyon civarında olduğunu, hükûmetin ifade ettiği rakamların 

ise iki yüz bine yaklaşarak ülke nüfusunun yaklaşık yüzde onu oranına 

denk geldiğini, halbuki 1885 yılında Bulgarlar ile muharebe etmek için 22 

Eylül’de seferberlik emri verildiğinde ancak 13 Ekim’de 35 bin kişilik 

düzenli bir ordunun toplanabildiğini ifade etmiştir. Ahmet Bey, Sırp askerî 

kuvvetlerindeki hem asker sayısı hem de top sayısı konusunda hükûmetin 

verdiği sayıların mümkün olamayacağını, hükûmetin diğer devletlere 

gözdağı vermek için bu sayıyı kasten yüksek göstermiş olacağını ileri 

sürmüştür71.  

     Ahmet Bey, Sırp ordusunun muhtemel bir harbe girmesi durumunda her 

neferi için yeterli miktarda silah ve mühimmatının mevcut olduğunu, 

Telgrafçı bölüğü, Şimendiferci bölüğü, Ekmekçi bölüğü, Kasap bölüğü, 

Erzakçı bölüğü gibi meslek erbabından oluşan sınıfların yeterli miktarda 

bulunduğunu ifade etmiştir. Aletçi bölüğü, Amele bölüğü, Hastane hizmet 

taburu, Sıhhiye taburu, Sanayi taburu, Nakliye taburu, Lağımcı taburu, 

Köprücüler bölüğü gibi istihkâm sınıflarının da yeterli olduğunu, bu 

sebeple bir harp durumunda Sırp ordusunun teknik personel sıkıntısını 

fazla hissetmeyeceğini ifade eden Abuk Ahmet Bey’in üzerinde durduğu 

asıl konu Sırp ordusunda gerek muvazzaf gerekse ihtiyat olmak üzere 

yeteri kadar subay bulunmadığıdır.  

     Ahmet Bey, olası bir nizami harp esnasında asker kıtalarını kumanda 

etmek hususunda Sırp ordusunun büyük bir subay sıkıntısı yaşayacağını 

ileri sürmüş, bu düşüncesini güçlendirmek için Sırp ordusunda mevcut 

                                                             
70 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmü-i Tertibâtı, s. 2. 
71 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 3. 
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muvazzaf ve ihtiyat subayların sayı, rütbe ve görevlerini gösteren bir tablo 

hazırlamıştır72. Ahmet Bey’in verdiği tabloya göre Sırp ordusunda mevcut 

muvazzaf ve ihtiyat subayların dökümü şöyledir: Muvazzaf subaylar: 311 

Mülazım-ı Sani, 232 Mülazım-ı Evvel, 110 İkinci Yüzbaşı, 94 Birinci 

Yüzbaşı, 65 Binbaşı, 39 Kaymakam, 20 Miralay, 5 Mirliva olmak üzere 

toplam 876 subay. İhtiyat subayları: 90 Mülazım-ı Sani, 52 Mülazım-ı 

Evvel, 41 İkinci Yüzbaşı, 22 Birinci Yüzbaşı, 11 Binbaşı, 3 Kaymakam, 1 

Miralay olmak üzere toplam 220 subay. İhtiyat subaylarının büyük bir 

kısmı Sıhhiye subayıdır. Ahmet Bey’in verdiği rakamlara göre; yaklaşık 

180 bin neferden ibaret Sırp ordusunda erkân-ı harp, istihkâm, topçu, 

piyade, süvari, askerî mahkeme, sıhhiye, jandarma sınıfında ve çoğu düşük 

rütbeli, 876 muvazzaf ve 220 ihtiyat olmak üzere toplam 1096 subay 

mevcuttur73.   

     4.2. Niş ve Leskofça Civarında Tecemmü Eden Kuvvetlerin Tensik, 

Teşkil ve Taksimi  

     Abuk Ahmet Bey, raporunun bu ikinci başlığı altında; Sırbistan’ın 

Osmanlı Devleti ile harp ihtimali üzerinde durmuş, böyle bir ihtimal 

durumunda Osmanlı sınırlarına en yakın durumda olup Sırp düzenli 

ordusunu oluşturan fırkaların Niş ve Leskofça’da nasıl toplanacakları ve 

nasıl bir düzen içerisinde seferber olacaklarına değinmiştir. Ahmet Bey, 

Osmanlı Devleti’nin başka bir devletle harp içerisinde olması veya 

herhangi bir sebepten dolayı askerî olarak çok meşgul bulunması 

durumunda Sırbistan’ın Avusturya, Romanya ve Bulgaristan ile ittifak 

yaparak kuvvetlerini Osmanlı sınırlarına sevk edebileceği ihtimaline 

dikkat çekmiştir. Ahmet Bey, böyle bir ihtimal durumunda, Sırp düzenli 

ordusunu oluşturan beş fırkadan ikisinin, yani Birinci Morava Fırkası ile 

Beşinci Timok Fırkası’nın büyük bir kısmının Leskofça’da bulunup 

Osmanlı sınırı üzerinde ilk önce toplanacak kuvvetler olduğunu, Osmanlı 

kuvvetleri ile ilk karşılaşacak kuvvetlerin bu fırkalar olduğunu 

öngörmüştür. Müstakil Süvari Livası’nın sınırda toplanacak bu kuvvetlere 

destek vereceği, Dördüncü Şumadiya Fırkası’nın Sırp ordusunun sağ 

cenahından ilerleyerek müstakilen hareket edeceği de Ahmet Bey’in 

tahminleri arasındadır.  

     Ahmet Bey’e göre, Sırp ordusunun Osmanlı sınırlarına yönelik 

muhtemel bir harekâtı durumunda, düzenli ordunun İkinci Drina ve 

Üçüncü Tuna fırkaları ile beş fırkadan oluşan milis kuvvetlerinin dört 

fırkası Niş civarında toplanarak Sırp ordusunun asıl büyük kısmını 

                                                             
72 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 4. 
73 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmü-i Tertibâtı, s. 5. 
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oluşturacaktır. Geriye kalan ikinci ordunun bazı taburları gözetleme 

vazifesini üstlenirken bazı taburları ise başkent Belgrad şehrini korumak 

için şehir civarında toplanacaktır. Muhtemel bir Sırp-Osmanlı savaşında 

bu şekilde toplanacak Sırp kuvvetlerinden iki kolordu ve bir müstakil fırka 

kurulacaktır. Birinci kolordunun karargâh merkezi Leskofça, ikinci 

kolordunun karargâh merkezi Niş ve müstakil fırkanın karargâh merkezi 

de Ürgüp (Prokuplje) olacaktır. Birinci kolordu; 26 tabur piyade, dört 

bölük süvari ve 8 top bataryasından oluşacaktır. İkinci kolordu; 74 tabur 

piyade, 12 bölük süvari ve 32 top bataryasından meydana gelecektir. 

Müstakil Şumadiya Fırkası ise 13 tabur piyade, 2 bölük süvari ve 8 top 

bataryadan oluşacaktır. Bu hesaba göre, Osmanlı’ya karşı muhtemel bir 

Sırp harekâtında seferber Sırp kuvvetlerinin toplamı; 113 tabur piyade, 18 

bölük süvari ve 56 top bataryasından ibaret olacaktır74. 

 

     4.3. Sırbistan Şimendiferi  

     Raporunun üçüncü alt başlığını teşkil eden bu kısımda Abuk Ahmet 

Bey Sırbistan demiryolu teşkilatını bütün ayrıntılarıyla kaydetmiştir. 

Ahmet Bey’e göre Sırplar, Avusturya- Macaristan’dan yeteri kadar 

lokomotif ve vagon alabildikleri için demiryolu hatlarına nispeten trenleri 

oldukça iyi durumdadır75. Sırbistan’ın temel iki demiryolu hattı mevcut 

olup bunlardan birisi Belgrad’dan başlayıp Osmanlı sınırında bulunan 

Ristovac’a kadar uzanarak Osmanlı hattı ile birleşen hat; diğeri ise Niş’ten 

başlayıp Bulgaristan demiryolu hattı ile birleşen hattır. Bu iki ana hattın 

biri Velika Plana’dan Semendire’ye kadar diğeri Lapovo’dan 

Kragujevac’a kadar uzanan iki önemli şubesi vardır. Velika Plana-

Semendire arasındaki 44,5 kilometrelik hat sadece ticari maksatla 

kullanılmaktadır. 30 kilometrelik Lapovo-Kragujevac hattı ise ticari bir hat 

olmasının yanında çok önemli bir askerî hattır. Bu hattın önemi, 

Sırbistan’ın askerî ihtiyaçların üretildiği fabrikalarının bulunduğu 

Kragujevac’ı diğer ana hatlara bağlamasıdır. Sırp ordusunun ihtiyacı olan 

cephane, hayvan takımı, topçu hayvanları takımları gibi bütün levazımat 

Kragujevac fabrikalarında imal edilmektedir. Sırbistan Hükûmeti, bu 

hattın bir benzerinin de Niş, Zaychar, Gladov? ve Požarevac’dan geçerek 

Semendire hattıyla birleşecek şekilde projesini yapmış olup inşaatına 

başlanmak üzeredir76.  

                                                             
74 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 11-14. 
75 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 19. 
76 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 16. 
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     Rapora göre Sırbistan demiryolu üzerinde yer alan iki istasyon 

arasındaki azami mesafe 19,1 kilometre olup asker sevkiyatı esnasında 

trenlerin ortalama hızı saatte 23 kilometredir. Bir lokomotif, yanında 

bulundurabileceği kömür ile 450 kilometre mesafe gidebilmektedir. Bir 

seferberlik esnasında 1 saat 50 dakika aralıklarla günde 11 tren hareket 

ettirilebilir ancak normal zamanlarda günde 9 tren hareket ettirilmektedir77.  

     Ahmet Bey, 287,5 kilometre uzunluğundaki Belgrad-Leskofça hattında 

asker nakleden yüklü trenlerin gidiş yönlerini kırmızı çizgilerle, posta 

trenlerinin geliş yönlerini mavi çizgilerle, geceyi siyah çizgilerle gösterdiği 

bir çizelge de hazırlamıştır. Çizelgede; boş ve dolu trenlerin hareket 

güzergâhı, istasyonlar arası mesafenin saat ve kilometre olarak hesabı, 

trenlerin kalkış ve varış saatlerinin gece-gündüz şeklinde gösterilmesi çok 

ayrıntılı bilgiler vermiştir78. Belgrad’dan Leskofça’ya giden trenlere 

1,3,5,7 diye artan tek numaralar; Leskofça’dan Belgrad’a giden trenlere ise 

2,4,6,8 diye artan çift numaralar verildiğini ifade eden Ahmet Bey’e göre 

saatte ortalama 23 kilometre yol alan asker yüklü trenlerin aslında 13 saat 

20 dakikada menziline varabileceğini ancak istasyonlarda bekleme 

sürelerinin eklenmesiyle bu yolculuğun yaklaşık 24 saat sürebilecektir. 

     Raporun bu bölümü altında aktarılan bilgilerle; Sırbistan demiryolu 

hatlarının fiziki durumu, güzergâhları, durak noktaları, hareket ve varış 

vakitleri, ulaşım süreleri, askerî birliklerin seferberlik durumunda hangi 

istasyonlarda toplanıp nereye hareket edecekleri hakkında bilgi elde 

etmenin yanı sıra Sırbistan coğrafyasına dair bilgi sahibi olmak da 

mümkün olmaktadır. Sırbistan demiryolu hatlarına dair bilgileri ve bu 

konudaki düşüncelerini en ince detaylarına kadar rapor eden, Ahmet Bey, 

bir askerî ataşenin kendi devleti için ne kadar mühim bir vazife yaptığının 

açık bir örneğini sergilemiştir. 

     4.4. Sevkiyat, Niş ve Leskofça Civarında Tecemmü  

     Abuk Ahmet Bey, raporunun dördüncü alt başlığı olan bu kısımda Sırp 

ordusunun bir seferberlik ilanı durumunda tedarik etmesi gereken süvari 

ve nakliye araba hayvanları hakkında bilgi vererek bu konuda Sırpların 

karşılaşacağı muhtemel sıkıntılara dair görüşlerini açıklamıştır79. Bir 

seferberlik esnasında Sırp ordusunda süvari, topçu ve nakliye hayvanı 

tedarikinde çok güçlük çekileceğini, bunun da harekâtın gecikmesine 

neden olacağını ifade eden Ahmet Bey, gerçi Kragujevac 

                                                             
77 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 15. 
78 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 16-19. 
79Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 25. 
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marangozhanesinde öküz ve beygirlere koşulabilecek ve başka türden tüm 

arabaların imal edildiğini ancak bunların yetersiz olduğunu kaydetmiştir. 

     Bazı konularda hükûmet ile ordunun uyum sorunu yaşadıklarını dile 

getiren Ahmet Bey, aşağıdaki ilginç gelişmeyi aktardıktan sonra buna dair 

düşüncelerine yer vermiştir. Sırp Hükûmeti, halkın teveccühünü kazanmak 

ve topluma radikalizm fikrini benimsetmek için milis kuvvetlerine silah ve 

fişek dağıtmış, dağıtılan silah ve cephanelerin elden çıkarılacağını, israf 

edileceğini düşünen askeri uzmanların bu davranışı hoş karşılamamasına 

rağmen hükûmet dağıttığı silah ve fişekleri toplamamıştır. Ahmet Bey’e 

göre hükûmetin bu silahları geri toplamamasının nedeni geçmişte yaşamış 

olduğu kötü bir tecrübeye dayanmaktadır. Zira 1883’te ellerinden silahları 

alınmak istenen Zaychar halkı hükûmete isyan etmişti. Benzer bir sorunla 

karşılaşmak istemeyen hükûmet dağıttığı silahları toplamamıştır80. Bu 

analizden, Sırp Hükûmeti ile Sırp ordusunun alınan bazı kararlarda 

çeliştikleri görülmekte olup milis ordusunun da kendilerine verilen 

mühimmatı barış zamanında muhafaza etmeyip zayi ettiği anlaşılmaktadır. 

Raporun bu kısmında Ahmet Bey Sırp ordusunun mühimmat tedariki 

konusunda bilgi vermektedir. Rapora göre, Sırp düzenli ordusunun ve milis 

askerlerinin silah ve cephanesi hükûmet tarafından karşılanmaktadır. 

Düzenli ordunun kıyafeti hükûmet tarafından karşılanırken milis 

kuvvetleri kıyafetini kendisi karşılamaktadır. Düzenli ordunun nakliye 

araçları ile alım gücü olmayan süvarilerinin binek hayvanları ilgili 

belediyelerce karşılanmaktadır. Bu belediyeler gerekli malzemeyi barış 

zamanında hazırlamak zorunda olup aksi halde Harbiye Nezareti’nin 

tedarik edeceği hayvanların bedelini ödemek zorunda kalacakları gibi 

itaatsizlikle suçlanıp cezalandırılacaklardır. Telgrafçı, kömürcü, ekmekçi 

ve şimendiferci gibi birimlerin alet ve edevatının nakliyesi ve bazı 

masrafları da hükûmet tarafından karşılanırken nakliye hayvanları ahaliden 

alınmaktadır81. 

     Seferberlik zamanında Sırp ordusunun nasıl toplanacağına da değinmiş 

olan rapora göre, düzenli orduyu teşkil eden daimi kuvvetler, seferberlik 

zamanında alay merkezlerine gidip orda alayları teşkil edecekler, 

askerlerin kıyafet ve silahları bu merkezlerden verilecektir. Milis 

kuvvetleri ise kendilerine daha evvel verilmiş olan silahlarıyla beraber 

toplanma merkezine geleceklerdir. Bu şekilde bir toplanmanın piyade için 

sekiz günde, süvari ve topçu için ise on dört günde gerçekleşebileceğini 

söyleyen Ahmet Bey, Sırbistan’ın birçok yerinde telgraf hattının tesis 

                                                             
80 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 26-27. 
81 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 27-28. 
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olunmamış olması nedeniyle birliklerin toplanmasında gecikme 

yaşanmasının kaçınılmaz82 olduğunu vurgulamıştır. Gecikmenin temel 

nedenini telgraf hatlarının olmamasına bağlayan Ahmet Bey, askerin 

toplanması, giydirilmesi ve silahlandırılması en süratli şekilde 

yapıldığında bile piyade için sekiz gün, süvari ve topçu için on dört günü 

bulacağını ileri sürmüştür. Ona göre, seferberlik emrini iki gün sonra 

alabilen bir ihtiyat neferi alay merkezine dördüncü gün sonunda ancak 

ulaşabilecek, beşinci gün alaya teslim olacak, alayın nakliye işlerini 

tamamlayarak harekete geçebilmesi ancak sekizinci gün sonunda mümkün 

olabilecektir83.  

     Raporun son kısımda askeri nakliye araçları, elbise ve mühimmat 

tedariki, ordunun toplanma mevkii, bu mevkie en kısa şekilde intikal 

yolları ve yolculuk süreleri hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
Abuk Ahmet Bey, raporunun sonunda Sırbistan ordusunun harp düzenini; 

Muvazzaf Süvari Livası, Muntazam Ordu ve Milis Ordu Fırkaları’nı teşkil 

eden alay, tabur, bölük ve bataryalara ayırarak bir şema halinde 

kaydetmiştir. Yine raporun sonunda, ayrıntısını metin içinde verdiğimiz 

Belgrad-Leskofça hattı üzerindeki trenlerin hareketini açıklayan bir çizelge 

ve fırka, alay, tabur merkezleriyle muhtelif birliklerin takip edecekleri 

istikametleri gösteren bir kroki de sunulmuştur84. 

     5- Abuk Ahmet Bey’in 1888-1894 Arasındaki Diğer Raporları  

     Ahmet Bey, 1888 yılının Nisan ayında Belgrad ataşemiliteri olarak 

göreve başladıktan sonra Osmanlı Devleti Hariciye Nezareti’ne, Bab-ı 

Seraskerî’ye ve Maiyyet-i Seniyye-i Mülükâne Erkân-ı Harbiyye 

Dairesi’ne çok sayıda rapor göndermiştir. Bir defasında Belgrad 

ataşemiliterliğinin görev ve sorumluluk alanına giren bir konuya dair 

saraya bir istihbarat ulaşmış, Sultan II. Abdülhamid görevini aksattığını 

düşündüğü Ahmet Bey’in yerine başkasının tayin edilmesini Hariciye 

Nazırına iletmiştir. Hariciye Nezareti vasıtasıyla savunmasının istenmesi 

üzerine Ahmet Bey; görevini asla aksatmayıp hakkıyla yerine getirdiğini, 

yaşanan durumun kendisini gözden düşürmeye çalışanların bir oyunu 

olduğunu beyan ettikten sonra görevi esnasında İstanbul’a ulaştırmış 

olduğu raporların gönderildiği kurumları ve gönderiliş tarihlerini ihtiva 

eden bir faaliyet raporunu Seraskerlik makamına sunmuştur. Ahmet Bey 

bu listede; Bab-ı Seraskerîye 24 defa, Maiyyet-i Seniyye-i Mülükâne-i 

Erkan-ı Harbiye Dairesi’ne 25 defa ve Goltz Paşa’nın şahsına da 4 defa 

olmak üzere toplam 53 rapor gönderdiğini belirtmiştir85. Abuk Ahmet Bey, 

Mayıs 1891 tarihli bu savunma yazısını Nisan 1888 yılında atandığı 

                                                             
82 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 29. 
83 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 39. 
84 Sırbistan Ordusunun Hâl-i Seferberî ve Tecemmû Tertibâtı, s. 39. 
85 COA., Y.MTV.50/26/2, 11Şevval 1308/20 Mayıs 1891. 



605 
 

görevinin üçüncü yılında kaleme almıştır. Buradan anlaşıldığına göre 

Ahmet Bey, göreve başlamasından beri geçen 35 ayda İstanbul’a 53 rapor 

göndermiştir. Harp halinde olunmayan bir devletten bu kadar sık rapor 

göndermiş olduğunu belgeleyen Ahmet Bey’in görevden alınması 

düşüncesi de bu şekilde izale olmuştur. 

     1888 yılı Nisan ayında vazifesine başlayan Ahmet Bey ilk günlerden 

itibaren İstanbul’a rapor göndermeye başlamıştır. Ahmet Bey, ilk 

raporlarının birisinde Belgrad’da bulunan diğer ataşemiliterler ile ilgili 

bilgi aktarırken, Belgrad’da yalnızca Avusturya Devleti’nin bir 

ataşemiliterinin bulunduğunu ve bu ataşemiliterin diğer devletlerin 

ataşemiliterlik görevini de üstlendiğini bildirmiştir. Lakin Osmanlı 

Devleti’nin Belgrad’a ataşemiliter tayin etmesinden kısa süre sonra 

Rusya’nın da binbaşı rütbesindeki bir subayını Belgrad ataşemiliteri olarak 

tayin ettiğini bildirmiştir86. Anlaşılacağı üzere, o zamana kadar 

Sırbistan’da ataşemiliteri bulunmayan Rusya, Osmanlı Devleti’nden geri 

kalmamak adına Belgrad’a Ahmet Bey’den rütbe olarak daha yüksek bir 

subayını ataşemiliter olarak görevlendirmiştir. 

     Ataşemiliter Ahmet Bey, 1889 yılında, Sırbistan ordusunun yapmakta 

olduğu manevraları izlemek için Niş ve Şehirköy civarına yaptığı bir 

seyahati esnasında Sırp askerî mevkileri ve Sırp ordusunun seferberliğine 

dair gözlemlerde bulunmuştur. Bazı askerî istihkâmların tamiratından, 

nakliye araçlarının azlığından ve yapılmakta olan sefer hazırlığının 

Bulgaristan’da yaşanan karışıklığa istinaden yapıldığı kanaatinde 

olduğundan bahsetmiştir. Abuk Ahmet Bey, Sırbistan ordusundaki 

hareketliliğin Osmanlı Devleti’ne karşı bir hazırlık olmadığını, 1885’te 

Bulgarlar ile yaptığı harbi kaybeden Sırbistan’ın ordusunu yeniden düzene 

sokmak ve geliştirmek maksadıyla teyakkuz hareketi olduğunu beyan 

etmiştir. Ahmet Bey bu raporunda, Sırpların kendi başlarına Osmanlı 

Devleti’ne karşı başkaldıracak durumda olmadıklarını ancak fırsat 

bulduklarında da diğer devletlerle ittifak yapmayacakları anlamına 

gelmediğini bildirmiştir87. Abuk Ahmet Bey’in bu seyahati hakkında 

Osmanlı Hariciye Nezareti’ne  bilgi veren Belgrad Sefareti, bu seyahat 

esnasında 1000 frank harcayan ataşemiliterin seyahatine devam edebilmesi 

için 500 franga daha ihtiyacı olduğunu bildirerek ödeme emri istemiştir88.  

     Seraskerlik makamından 1890 yılında Belgrad Ataşemiliterliği’ne 

gönderilen bir yazıda, Osmanlı Devleti tebaasından olanların Kurşunlu’da 

ikametlerine izin verilmediği şayiasının doğru olup olmadığı sorulmuş89, 

Ahmet Bey Seraskerlik makamına gönderdiği raporda bu haberin aslının 

                                                             
86 COA., Y.PRK.MYD.7/10/1, 10 Nisan 1304/22 Nisan 1888. 
87 COA., Y.PRK.MYD.8/77/1-2,10 Ağustos 1305/22 Ağustos 1889. 
88 COA., Hariciye Nezareti (HR.), Tercüme Odası Evrakı (TO.), 22/93, 27 Ağustos 1889. 
89 COA., Y.PRK. Askeri Maruzat (ASK.).67/86/1, 27 Teşrin-i Sani 1306/9 Aralık 1890. 
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olmadığını, hırsızlık ve eşkıyalık yapan Arnavutların hududa yakın 

yerlerde ikametine izin verilmediğini belirtilmiştir. Yine Sırpların yol 

yapım ve yenileme meselesinin, askerî bir amaca yönelik olmayıp Sırp 

Hükûmeti’nin emriyle kaza daireleri tarafından yapılan yol düzeltme 

çalışmaları olduğunu bildirmiştir90. 

     Çok sayıda raporunda Sırp ordusundaki nakliye hayvanı eksikliğine 

vurgu yapan Ahmet Bey, 1891 yılındaki bir raporunda da hayvan eksikliği 

nedeniyle Sırp süvarilerin talimler esnasında ayakta cenk ettiğini, 

topçuların yerde top talimi yaptığını belirtmiştir91. Ahmet Bey, Sırbistan’ın 

savaş mühimmatı üretmedeki sorunlarından bahsederken, Fransız 

toplarının Rus talimatnamesine göre imal edilmesinden ötürü imal edilen 

topların bir kısmının hiç patlamadığından, bir kısmının da 7-8 parçaya 

ayrıldığından bahsetmiştir92.  

     Abuk Ahmet Bey, kendi isteğiyle gönderdiği raporların dışında 

Sırbistan ile ilgili bazı konularda ihtiyaç duyulan bilginin İstanbul’dan 

talep edilmesi üzerine de raporlar göndermiştir. 1893’te Seraskerlik 

makamı, Ahmet Bey tarafından Sırp umumi kuvvetleri hakkında 

gönderilen bilgilerin üstünden hayli zaman geçmesine binaen; sefer 

vaktinde Sırp ordusuna kumanda edecek tüm kademelerdeki 

kumandanların sayıları, seferberlik ve barış zamanındaki mevcutları 

hakkında yeni bilgiler göndermesini emretmiştir93. Ahmet Bey, talep 

üzerine acilen Sırp generaller hakkında bir rapor hazırlayarak Seraskerliğe 

göndermiştir. Ahmet Bey bu raporda, Sırp subaylarının nerelerde eğitim 

aldıkları, hangi savaşlara katıldıkları, hangi yabancı dilleri bildikleri, hangi 

siyasi görüşe sahip oldukları, emekli olanların bir savaş çıkması 

durumunda orduya katılıp katılamayacakları gibi çok tafsilatlı bilgilerle94 

üst düzey Sırp subaylarının genel profilini sunuştur. Ahmet Bey Aynı 

raporda, Sırp piyade kuvveti, Kral Süvari Bölüğü, Sahra Topçu Alayı ile 

diğer alay, tabur ve bölüklerin nefer ve subay sayılarına dair güncel bilgiler 

vermiştir95. 

     Görevi esnasında sadece askeri tedbir ve düzenlemelerle ilgili tespit ve 

analizlerde bulunmayan Abuk Ahmet Bey, aynı zamanda Sırbistan’daki 

toplumsal gelişmeler hakkında istihbari değer taşıyan bilgileri de rapor 

etmiştir. Bir raporunda Sırp hükûmet yetkililerinin çıktıkları seyahatlerin 

muhtevası hakkında bilgi veren Ahmet Bey, Sırbistan Maliye Bakanı’nın 

Petersburg’a seyahat sebebini; bir rivayete göre Sırbistan’ın borçları 

                                                             
90 COA, Y.PRK.ASK. 67/86/2.   
91 COA., Y.PRK.MYD.10/92/1, 29 Eylül1307/11 Ekim 1891. 
92 COA., Y.PRK.MYD.11/3/1,18 Teşrin-i Evvel 1307/30 Ekim 1891. 
93 COA., Y.MTV.78/146/1, 22 Mayıs 1309/3 Haziran 1893. 
94 COA., Y.MTV.78/146/2,2 Mayıs 1309/14 Mayıs 1893. 
95 COA., Y.MTV.78/146/3,11 Zilkade 1310/27 Mayıs 1893. 
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hakkında Rusya Maliye Nazırı ile istişare, diğer bir rivayete göre de Timok 

hattı üzerinden bir asker yolu inşasının görüşülmesi olarak rapor etmiştir96. 

     Ahmet Bey bir raporunda otuz kadar Sırp öğrencinin, diğer devletlerin 

boyunduruğundaki kardeşlerimizi kurtaralım sloganıyla gazeteler 

vasıtasıyla sürekli propaganda yaptıklarını hatta bu amaçla Bosna’daki 

Yenipazar, Dalmaçya ve Banat’a gitmeyi planladıklarını bildirmiştir. 

Ahmet Bey, bu fesat ehlinin pasaport için Sefaret-i Seniyye’ye müracaat 

etmesi halinde ilgili makamı durumdan haberdar edeceğini beyan 

etmiştir97.  

     Sırbistan’daki siyasi çekişmeleri de raporlayan Ahmet Bey, 1892 

yılındaki bir raporunda, Ağustos ayında iktidara gelen Liberallerin 

ülkedeki Radikal Fırka’ya mensup tüm memurları işten çıkarıp yerlerine 

Liberal Fırka’ya bağlı memurları aldığını bildirmiştir. Ahmet Bey, Liberal 

Fırka’nın bu uygulamasına karşı çıkan belediye memurlarının mukavemet 

göstermesi sonucu olayların kontrolden çıktığını, farklı bölgelere de 

sıçrayan isyanları bastırmak için daimi kuvvetlerin yeterli gelmemesi 

üzerine ihtiyatların görev başına çağrıldığını, topçu alayının müdahalesiyle 

isyanın zorla bastırıldığı bildirmiştir98. Ahmet Bey’e göre, eğer radikaller 

iş başına gelirse meclisi ve kralı bertaraf etme azminde olacaklardır. Bu 

nedenle liberaller radikalizmi yok etmek için her yola başvurmaktan 

çekinmeyecektir. Her tarafın yarım metre kar ve sıcaklığın sıfırın altında 

20 derece olduğu şiddetli kış günlerinde ihtiyatların silahaltına çağrılması 

da mevcut hükûmetin muhalefeti ezmek hususundaki karalılığını 

göstermektedir99. Ahmet Bey, ihtiyatların silahaltına alınmalarının diğer 

nedenini de ihtiyat sınıflarının en eski mensupları Liberalizm karşıtı ve 

Radikallerden oluştuğu için silahaltında bulundukları sürede onların 

fikirlerine tesir edebilir100 şeklinde açıklamıştır. Bu analizleri yapan 

Ahmet Bey, Osmanlı Devleti’nin Sırbistan’da cereyan edecek her olayı 

ehemmiyetle takip etmesi lüzumunun altını çizerken101 teyakkuz halinde 

bulunmanın gerekliliğine de işaret etmiştir.  

     Kral Milan ile Kraliçe Natalie’nin ayrılıp tekrar barışmalarını konu alan 

1893 tarihli raporunda Abuk Ahmet Bey, bu olay âlemi hayret içinde 

bırakan bir olay şeklinde bir ifade kullanmıştır. Ahmet Bey’e göre; Kral 

Milan gibi kibirli ve azametli bir insanın boşadığı ve aşağıladığı bir kadının 

ayağına gidip af dilemesi buna mukabil Kraliçe Natalie gibi inadıyla 

meşhur olmuş ve bunca hakarete ve mahrumiyete uğramış bir kadının da 

                                                             
96 COA., Y.MTV.78/146/3,11Zilkade 1310/27 Mayıs 1893. 
97 COA, Y.A. Hususi Maruzat (HUS), 247/67/2. 
98 COA, Y.PRK.ASK.86/21/2, 2 Teşrini Evvel 1308/14Ekim 1892. 
99 COA., Y.PRK.MYD.12/49/1, 2 Kanun-ı Sani 1308/14 Ocak 1893. 
100 COA., Y.PRK.MYD.12/49/3, 25 Kanun-ı Sani 1308/ Ocak 1893. 
101 COA., Y.PRK.MYD.12/49/1, 2 Kanun-ı Sani 1308/14 Ocak 1893. 
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maziyi silerek kral ile barışması oldukça ilginçtir. Ahmet Bey bu 

barışmayı, hanedanın devam edebilmesi adına iki tarafın karşılıklı 

fedakârlıkta bulunması şeklinde yorumlamıştır102. 

     Abuk Ahmet Bey’in, görevi esnasında gerekli olan istihbaratı toplamak 

adına bazen seyahatlere çıkmış, askeri manevralara katılarak Sırp 

ordusunun hem stratejik planını hem de fiziki durumunu anlamaya 

çalışmış, Sırbistan siyasi ve toplumsal gelişmelerini tahlil etmeye çalışarak 

ataşemiliterliğin gerektirdiği sorumluluğu hakkıyla icra ettiği aşikârdır. 

Ahmet Bey’den sonraki Belgrad Ataşemiliterleri’nin Ahmet Bey’e kıyasen 

çok faal olmadıkları söylenebilir. Zira Ahmet Bey 1888-1894 arasında altı 

yıl görev başında kalırken 1894 yılından sonra Belgrad’a ataşemiliter 

tayini daha sık aralıklarla yapılmıştır103.  

     Sonuç  

     Avrupa’da 19. yüzyılın ilk yarısında askeri kurumlarda gidilen 

yenileşme ve düzenleme neticesinde yasal askerî haber alma ve istihbarat 

elde etme kurumları olan ataşemiliterlikler ortaya çıkmıştır. Mensup 

oldukları devletlerin yabancı ülkelerdeki sefaretleri bünyesinde görev 

yapan ataşemiliterler başta askerî sahada olmak üzere siyasi, coğrafi ve 

toplumsal alanlarda kendi devletine avantaj sağlayabilecek bilgileri devlet 

merkezine ulaştırmayı amaç edinmişlerdir. Uluslararası alanda hâlâ askerî 

üstünlüğün diğer alanlardan önce geldiği 19. yüzyılda bu kurum 

tartışmasız bir önem arz etmiştir.  

     1864 yılında ilk ataşemiliterlik kurumunu oluşturan Osmanlı Devleti, 

bu kurumun sayısını artırarak Avrupa’nın askerî haber alma tecrübesinden 

geri kalmadığını göstermiştir. Ataşemiliterler görevli oldukları devletin 

hem gazete, dergi ve yıllıklar gibi açık istihbarat kaynaklarını kullanarak 

hem de o devletin idari ve askerî mercileriyle kurdukları bağlantılar 

sayesinde104 elde ettikleri verileri analiz ederek Osmanlı Devleti’nin 

uluslararası siyaseti doğru okuması noktasında bir erken uyarı basamağı 

oluşturmuşlardır. 

     Osmanlı Devleti’nin ataşemiliterlik açtığı devletlerden birisi de 

Sırbistan’dır. Yaklaşık dört asır Osmanlı Devleti’ne bağlı kalan Sırbistan, 

1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız olduktan sonra hızlı bir şekilde 

genişleme siyasetine girişmiştir. Doğal olarak bu genişleme siyaseti 

Osmanlı Devleti’ni doğrudan ilgilendirmiştir. Bu münasebetle Osmanlı 

Devleti, bağımsız Sırbistan ile diplomatik ve askerî resmî münasebetleri 

hiç zaman kaybetmeden başlatmayı uygun görmüştür. Bağımsızlığından 

kısa bir süre sonra Sırbistan’a bir Ortaelçi tayin eden Osmanlı Devleti 

                                                             
102 COA., Y.MTV.75/119/2,25 Kanun-ı Sani 1308/ Ocak 1893.  
103 Miladinoviç, a.g.t, s. 28. 
104 Yıldız, Askerî İstihbarat, s. 198. 
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bundan bir süre sonra da Avusturya’dan sonra Belgrad’a askerî ataşe tayin 

eden ilk devlet olmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk Belgrad askerî ataşesi 

olan Abuk Ahmet Bey 1888-1894 yılları arasında bu görevi yürüterek eski 

tâbi-metbu, yeni mütekabil iki devlet arasındaki ilk askerî münasebet 

tecrübesinin de temellerini atmıştır.  

     Osmanlı Devleti, Sırbistan ile hem ortak faydalar coğrafyasını 

paylaşması hem de eski tâbi-metbu ilişkisinin doğurduğu psikolojiden 

kaynaklanan nedenlerle Sırbistan’ın attığı her adımı yakından takip etme 

gereksinimi duymuştur. İlk Belgrad askerî ataşesi Abuk Ahmet Bey de 

Osmanlı Devleti’nin bu hassas tutumunu içselleştirmiş, altı yıllık görevinin 

henüz üçüncü yılında 53 tane rapor hazırlayarak ilgili Osmanlı 

makamlarına arz etmiştir. Ahmet Bey görevi boyunca Sırbistan’a dair 

askerî teknik bilgileri, silah ve mühimmat durumunu, telgraf hatlarını, 

demir yollarını, fabrikaları, askerî personel durumunu, Sırp ordusunun 

seferberlik talimlerini, Sırbistan’ın diğer devletlerle yaptığı anlaşmaları, 

Sırbistan’ın mali durumunu, ülkede yaşanan iç karışıklıkları ve siyasi 

çekişmeleri yakından takip etmiştir. Kendi düşüncelerini de eklediği 

raporları İstanbul’a ulaştırmak suretiyle Osmanlı Devleti’nin Sırbistan 

hakkındaki bilgi bankasına katkı sağlayan Abuk Ahmet Bey, Osmanlı-

Sırbistan askerî münasebet tecrübesinin de ilk adımını atmıştır.  
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COVID-19 PANDEMİSİNİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ 

Ayhan Dağdeviren* 

Giriş 

COVID-19 (Coronavirus Disease-2019), Şiddetli Akut Solunum 

Sendromu Koranavirüs-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus-2: SARS-CoV-2)’nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır 

(Bakar ve Rosbi, 2020: 189). SARS-CoV-2, SARS-CoV ve MERS-CoV 

gibi koranavirüs ailesinden olup ciddi solunum yetmezliği oluşturmaktadır 

(Türkiye Bilimler Akademisi, 2020: 26). Koronavirüsler, tek zincirli, 

pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları 

vardır. Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu 

virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir (Şekil 1) (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2020: 9). 

 

Şekil 1: SARS-CoV-2 Virüsü 

Kaynak: CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri), 2020 

COVID-19 virüs enfeksiyonu ilk olarak 31 Aralık 2019’da WHO 

(Dünya Sağlık Örgütü) Çin Ülke Ofisi tarafından Çin’in Hubei Eyaletinin 

Wuhan şehrinde bildirilmiştir. WHO’nun 11 Mart 2020 tarihli raporuyla 

pandemi olarak kabul edilen COVID-19, ilk zamanlar 2019-nCoV olarak 

ifade edilmiştir (WHO, 2020). COVID-19 salgınının oldukça hızlı 

“küreselleşmesi”, dünyanın daha önce belki de hiç karşılaşmadığı bir 

durumdur (Suborna, 2020: 2). Şekil 2’de görüldüğü gibi ilk olarak Çin’de 

başlayan hastalık, hızla dünyanın farklı noktalarına yayılmıştır. WHO’nun 

18 Mayıs 2020 tarihli raporuna göre bölge bazında doğrulanan COVID-19 

vakası en çok 1.966.932 ile Amerika’dadır. Onu sırasıyla Avrupa 

(1.870.545), Doğu Akdeniz (335.088), Batı Pasifik (167.755), Güney 

Doğu Asya (135.036), Afrika (58.663) takip etmektedir. Aynı tarihli rapora 

göre ülke bazında doğrulanan COVID-19 vakası en çok 1.409.452 ile 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ndedir. Onu sırasıyla Rusya 

Federasyonu (281.752), Birleşik Krallık (240.165), İspanya (230.698), 
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İtalya (224.760), Brezilya (218.223), Almanya (174.355), Türkiye 

(148.067), Fransa (140.008), İran (120.198), Hindistan (90.927), Peru 

(84.495) takip etmektedir. Aynı tarihli rapora göre COVID-19’dan ölüm 

vakası en çok 85.860 ile ABD’dedir. Onu sırasıyla Birleşik Krallık 

(34.466), İtalya (31.763), Fransa (27.578), İspanya (27.563), Brezilya 

(14.817), Belçika (9.005), Almanya (7.914), İran (6.988), Hollanda 

(5.670), Kanada (5.595), Meksika (4.767) takip etmektedir (WHO, 2020). 

 

Şekil 2: COVID-19 Vakalarının Dünyadaki Dağılımı 

Kaynak: CDC, 2020 

COVID-19 pandemisi, dünya çapında ekonomik gelişme üzerinde 

önemli bir etki bırakmıştır. Büyük ölçekli karantinalar, seyahat 

kısıtlamaları ve fiziksel mesafeli önlemler ile tüketici sayılarında ve 

işletme gelirlerinde keskin bir düşüşe neden olmuştur. İşletmelerin 

yaşadığı kayıplarla birlikte işsizlik düzeyi de hızla yükselmiştir (Bakar ve 

Rosbi, 2020: 189). 

COVID-19 pandemisi, birçok işkolunu olumsuz yönde etkilemesine 

karşın özellikle turizm işletmelerini üst düzeyde olumsuz etkilemiştir. 

Turizm işletmeleri faaliyetlerini tamamen durdurma aşamasına gelmiştir. 

Çok sayıda işletme gelirini, çok sayıda çalışan işini kaybetmiştir (Atay, 

2020: 168). Uluslararası, bölgesel ve yerel seyahat kısıtlamaları, kısa süre 

içerisinde turizm sisteminin dâhil olduğu ulusal ekonomileri, diğer bir 

ifadeyle uluslararası seyahat, iç turizm, günlük ziyaretler ile hava 

taşımacılığından deniz gezilerine, toplu taşımaya, konaklamaya, kafelere 

ve restoranlara, festivallere, toplantılara ve spor etkinliklerine kadar çeşitli 

kesimleri olumsuz yönde etkilemiştir (Gössling vd. 2020: 2).  

Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin küresel ölçekte turizm sektörü 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma için toplanan veriler; dergi, 

rapor, gazete gibi ikincil veri kaynaklarından elde edilmiştir. 
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COVID-19 Pandemisinin Uluslararası Turist Varışlarına ve 

Gelirlerine Etkisi 

UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) (2020)’nun 11 

Mayıs 2020 tarihli raporuna göre COVID-19 nedeniyle dünyadaki 

destinasyonların %100’ünde hâlâ uluslararası turistler için seyahat 

kısıtlamaları devam etmektedir. 27 Nisan 2020 tarihinde toplanan verilere 

göre dünya çapında 217 destinasyonun 156’sı (%72) uluslararası turizmi 

tamamen durdurmuştur. Destinasyonların %25’inde en az üç aydır 

kısıtlamalar mevcutken destinasyonların %40’ında kısıtlamalar en az iki 

ay önce başlamıştır. En önemlisi, araştırma hiçbir destinasyonun seyahat 

kısıtlamalarını kaldırmadığını veya hafifletmediğini ortaya koymuştur. 

Raporda ayrıca Avrupa’daki destinasyonların %83’ünün uluslararası 

turizm için sınırları tamamen kapattığı, Amerika’da bu oranın %80, Asya 

ve Pasifik’te %70, Orta Doğu’da %62 ve Afrika’da %57 olduğu 

belirtilmektedir. 

UNWTO (2020)’nun Mayıs 2020 Dünya Turizm Barometresi’ne göre 

Mart ayında turist varışlarının birçok ülkede karantinanın başlaması, 

yaygın seyahat kısıtlamaları ile havaalanlarının ve ulusal sınırların 

kapatılmasından sonra %57 azalmasıyla 2020 yılının ilk çeyreğinde 

uluslararası turist varışlarında %22’lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu, 2020 

yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 67 milyon 

uluslararası turist varış kaybı anlamına gelmektedir. COVID-19’un 

etkisine maruz kalan ilk bölge olan Asya ve Pasifik’te, 2020 yılının ilk 

çeyreğinde varışlarda %35’lik bir düşüş görülmüştür. İkinci sert düşüş 

%19’la Avrupa’da olmuştur. Avrupa’yı Amerika (-%15), Afrika (-%12) ve 

Orta Doğu (-%11) izlemiştir. Aynı barometrede UNWTO (2020), Mayıs 

2020’de yaptığı COVID-19’un uluslararası turizm üzerindeki etki 

araştırmasında seyahat sınırlarının kaldırılmaya başlamasını ve ulusal 

sınırların açılmasını Temmuz (Senaryo 1) ayının başı, Eylül (Senaryo 2) 

ayının başı ve Aralık (Senaryo 3) ayının başı olmak üzere üç varsayım 

üzerinden değerlendirmiştir. Şekil 3’te 2000-2019 yıllarına ait uluslararası 

turist varışları ve 2020 yılına ait senaryolar verilmiştir. Şekilde görüldüğü 

gibi uluslararası turist varışları, 1 milyar 462 milyondan Senaryo 1’e göre 

850 milyona (-%58), Senaryo 2’ye göre 1 milyar 20 milyona (-%70), 

Senaryo 3’e göre 1 milyar 140 milyona (-%78) düşebilecektir. Şekil 4’te 

2000-2019 yıllarına ait uluslararası turizm gelirleri ve 2020 yılına ait 

senaryolar verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi uluslararası turizm gelirleri, 

1 trilyon 480 milyar ABD dolarından Senaryo 1’e göre 910 milyar ABD 

dolarına (-%62), Senaryo 2’ye göre 1 trilyon 80 milyar ABD dolarına (-

%73), Senaryo 3’e göre 1 trilyon 170 milyar ABD dolarına (-%79) 

düşebilecektir. 
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(t) Tahmin, (sv) Senaryo verisi 

Şekil 3: 2000-2019 Yıllarına Ait Uluslararası Turist Varışları (Milyon) ve 

2020 Yılı Senaryoları 

Kaynak: UNWTO, 2020 

(t) Tahmin, (sv) Senaryo verisi 

Şekil 4: 2000-2019 Yıllarına Ait Uluslararası Turizm Gelirleri (Milyar) 

ve 2020 Yılı Senaryoları 

Kaynak: UNWTO, 2020 

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), 7 Nisan 2020 tarihli raporunda 

küresel istihdamdaki payı %4.3 (istihdam düzeyi 143 661 000), kadınların 

istihdamdaki payı %54.1 olan konaklama ve gıda hizmetlerinin COVID-

19 pandemisinden ciddi şekilde etkilendiğini, ekonomik sıkıntıların emek 

yoğun olan bu iş kollarının çalışanları tarafından özellikle hissedileceğini 

vurgulamaktadır (ILO, 2020: 4-5). 

Sektördeki iyileşmenin destinasyonlarda ne zaman başlayacağını tespit 

etmek için UNWTO tarafından panel uzmanları üzerinde yürütülen 

çalışma sonucunda katılımcıların çoğunun (%45) iç turizm talebinin 

Temmuz-Eylül döneminde düzeleceğini belirttiği görülmüştür. Diğer 
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taraftan uluslararası turizm talebinin iyileşmesi konusunda ise 

katılımcıların %3’ünün Mayıs-Haziran, %24’ünün Temmuz-Eylül, 

%34’ünün Ekim-Aralık, %39’unun ise 2021 dönemini işaret ettiği 

görülmüştür. Bunun yanında panel uzmanlarının çoğu, uluslararası talepte 

iyileşmenin Afrika’da Ekim-Aralık, Amerika, Asya ve Pasifik ile 

Avrupa’da 2021 yılında olacağını, Orta Doğu’da ise Temmuz-Eylül 

dönemleri dışındaki dönemlerde olabileceği konusunda görüş 

belirtmişlerdir (UNWTO, 2020). 

COVID-19 Pandemisinin Turizm Sektörü ile İlgili İş Kollarına 

Etkisi 

COVID-19 pandemisi, turizm sektörü ile ilgili iş kollarını oldukça 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bu etki, tahminler ve tecrübe edilen bazı 

örnekler çerçevesinde aşağıda ele alınmıştır. 

- Ulaştırma 

Hava taşımacılığının hızlı bir ulaşım türü olması ve kıtalar arası aktarım 

yapmaya imkân tanıması, COVID-19’un farklı noktalardan taşınarak daha 

geniş coğrafyalara yayılımını hızlandırmıştır (Akca, 2020: 47). 

ACI (Uluslararası Havalimanları Konseyi) (2020), 5 Mayıs 2020 tarihli 

bülteninde hava trafiğinde 2020 yılının sonunda 4 milyar 676 milyon yolcu 

azalışı (-%50.4), 97 milyar 400 milyon ABD doları ise gelirde düşüş (-

%56.7) olacağını öngörmektedir (CAPSCA, 2020). 

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) (2020), 14 Nisan 2020 

tarihli raporunda 2020 yılında 2019 yılına göre ücretli yolcu 

kilometrelerinin %48 düşeceğini, yolcu gelirinin ise 314 milyar ABD 

doları düşeceğini öngörmektedir. IATA’nın 5 Mayıs 2020 tarihli 

raporunda ise fiziksel mesafe nedeniyle koltuk sınırı %62’ye düştüğünde 

yolcuların 2019 yılına göre herhangi bir kâr hesaba katılmazsa Afrika ve 

Orta Doğu’da %43, Asya Pasifik’te %54, Avrupa’da %49, Latin 

Amerika’da %50, Kuzey Amerika’da %43, Kuzey Asya’da %45 daha 

yüksek ücret ödeyeceği öngörülmektedir. 

ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) (2020)’nun 13 Mayıs 2020 

tarihli raporunda 2020 yılında 2019 yılına göre %35’ten %65’e kadar 

uluslararası yolcu sayısında düşüş yaşanacağı öngörülürken 

havayollarında Mayıs ayının sonunda iyileşmenin başlayacağının 

varsayıldığı Senaryo 1’e göre 151 ile 228 milyar ABD doları, üçüncü 

çeyrekte veya daha sonra iyileşmenin varsayıldığı Senaryo 2’ye göre ise 

194 ile 269 milyar ABD doları potansiyel brüt gelir kaybı yaşanacağı 

öngörülmektedir. 

Kruvaziyerler, kapalı ortamlar olması ve yüksek oranda yaşlı insanı 

ağırlamaları sebebiyle salgınlarda riskli duruma düşebilmektedir. 

Diamond Princess gemisinden ayrılan bir yolcuya 1 Şubat’ta Hong 
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Kong’da COVID-19 hastalığı teşhisi konmasından iki gün sonra gemi 

Japonya sularında, 3.711 yolcu ve mürettebatıyla karantinaya alınmıştır. 

Sonraki aya kadar 700’den fazla kişi enfekte olmuş ve haftalarca bu gemi, 

Çin dışındaki en fazla enfekte vaka sayısına ulaşmıştır. Diamond Princess 

ile birlikte en az 25 gemide de COVID-19 vakaları görülmüştür. 

Gemilerden birisi de 78 vakanın olduğu Grand Princess’tir ve Kaliforniya 

sahilinde karantina altına alınmıştır (Özdoğan, 2020). Kruvaziyer 

işletmeler, ziyaretçi güvenliğini sağlamak için çifte zorlukla karşı karşıya 

kalmış (Bazı kruvaziyerler, yolcularını karaya çıkaramamış ve ülkelerine 

geri gönderememiştir.), rezervasyonlarda ve gelirlerde kayıplar 

yaşamışlardır. Carnival Princess Cruises, Norwegian Cruises ve Royal 

Caribbean gibi büyük kruvaziyer şirketleri, Mart ayı ortasında küresel 

operasyonlarını derhal askıya aldıklarını duyurmuşlardır. 13 Mart’a kadar 

her üç şirketin hisseleri yıl başından bu yana %60’ın üzerinde düşmüştür 

(OECD-Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, 2020: 9).  

- Ağırlama 

STR’ye göre Ocak 2020’de oda başı elde edilen gelirdeki değişimde 

ölçülen COVID-19 etkisi, diğer dünya bölgelerinde belirgin olmamakla 

birlikte Asya’da (-%9.6) belirgindir. Şubat ayında özellikle Asya’da (-

%43.3) oda başı elde edilen gelirde ciddi düşüşler yaşanmıştır. Mart 

ayında, tüm dünya bölgelerindeki otel endüstrisi en büyük düşüş kaydeden 

Asya (-%67.8) ve Avrupa (-%61.7) başta olma üzere küresel oda başı elde 

edilen gelirde büyük çift haneli düşüşler kaydetmiştir (UNWTO & Data 

Partners, 2020). ADARA’ya göre COVID-19’un etkisiyle otel 

endüstrisinde rezervasyon açısından 12. haftada geçen yılın aynı dönemine 

göre %75 düşüş olmuştur. 2020 yılında otel check-in’leri bir önceki yıla 

göre çok daha zayıftır ve yılın geri kalanında neredeyse sabit kalan otel 

girişleri, Mart ayının sonundan itibaren önemli ölçüde gerilemiştir 

(UNWTO & Data Partners, 2020). STR, doluluk oranının 2019’a göre 15-

21 Mart tarihleri arasında 11 ülkede (Çekya, İtalya, Yunanistan, 

Avusturya, Lübnan, Polonya, Romanya, İsrail, Bulgaristan, Macaristan ve 

Sırbistan) %90’dan daha fazla, bu ülkelerin dışında veri bulunan 39 ülkede 

%70’ten daha fazla azaldığını ve o zamandan beri de bu düzeylerde 

kaldığını bildirmektedir. Çin’deki doluluk oranı, Şubat ayının ilk iki 

haftasında %89 düşerek %10’un altına gerilemiştir. 25 Mart itibariyle 

Çin’de Ocak ayında faaliyet gösteren otellerin %87’si yeniden açılmıştır 

(OECD, 2020: 10). 

Gıda ve catering hizmet sağlayıcıları, birçok ülkede öncelikli olarak 

yiyecek işletmelerinde fiziksel mesafenin artırılmasına, faaliyetlerin 

sadece bazı durumlarda teslimatla sınırlanmasına veya faaliyetlerin 

tamamen durdurulmasına ihtiyaç duymuşlardır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde National Restaurant Association (Ulusal Restoran Birliği), 

önümüzdeki üç ay içinde endüstrinin satışlarının 225 milyar ABD doları 
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azalacağını ve bunun da beş ile yedi milyon iş kaybına yol açacağını 

öngörmektedir. Fransa’daki karantina önlemleri, 75.000 restoran, 3.000 

kulüp ve 40.000 kafenin kapanmasına yol açmış, geçici olarak işten 

çıkarılan ve teknik işsizliğe maruz kalan 1 milyon çalışan bu durumdan 

etkilenmiştir (OECD, 2020: 11). 

- Toplantı ve Fuar 

Ulusal ve uluslararası birçok toplantı ve fuar, COVID-19 

pandemisinden etkilenmiştir. Zorunlu durumlarda fiziksel mesafenin 

korunduğu toplantılar gerçekleştirilirken elektronik toplantılarda 

(telekonferans-webinar) artış gözlenmiştir. UFI (Küresel Fuar Endüstrisi 

Birliği), 20 Mart itibariyle önceki haftalarda 500’den fazla ticari fuarın 

iptal edildiğini ve tahmini maliyetlerin katılımcılar için kaybedilen 

siparişlerde 23 milyar avroya ulaştığını ortaya koymuştur. UFI, 20 Mart 

itibariyle 2020 yılının 2. çeyreğine kadar işler planlandığı gibi gitmezse en 

az 134 milyar avroluk sözleşmenin yapılamayacağını belirtmiştir. Avrupa 

Fuar Endüstrisi Birliği, aynı tarihte, 6 milyar avroya yakın potansiyel 

ekonomik kayıplarla 220’den fazla fuarın iptal edildiğini veya 

ertelendiğini ifade etmiştir (OECD, 11). 

- Kültür, Spor ve Eğlence 

ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) (2020)’un 2 Nisan tarihli 

raporunda İtalya’da kültür sektörünün önümüzdeki dönemde 3 milyar 

avroluk ekonomik kayıp yaşayacağı, İspanya’da ise sadece Nisan ayında 

980 milyon avroluk ekonomik kayıp yaşanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca 

raporda Amerikan Müzeler Birliği’nin ABD’deki müzelerin üçte birinin 

yeniden açılamayacağını tahmin ettiği belirtilmiştir. NEMO (Avrupa Müze 

Organizasyonları Ağı) (2020), COVID-19’un müzeler üzerindeki etkisini 

tespit etmek amacıyla 3 Nisan 2020 tarihine kadar 41 ülkenin ve 650 

müzenin dâhil olduğu anket yöntemiyle bir araştırma gerçekleştirmiştir. 

Araştırma sonucunda çoğu müzenin (%92), İsveç, Arnavutluk ve 

Avusturya’daki bazı istisnalar dışında kapalı olduğu, Rijksmuseum, 

Viyana Kunsthistorisches Müzesi, Stedelijk Müzesi gibi büyük müzelerin 

haftada 100.000 avro ile 600.000 avro arasında ekonomik kayıp yaşadığı, 

turistik bölgelerdeki müzelerin turizmin tamamen durması ve yaz 

dönemindeki kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle %75-%80’lik 

olağanüstü bir gelir kaybı yaşadığı, çoğu uluslararası serginin ertelendiği, 

müzelerin büyük kısmının personelini henüz işten çıkarmadığı, müzelerin 

yaklaşık %70’inin mevcut ihtiyaçları karşılamak için personelin 

görevlerini değiştirdikleri, müzelerin %40’ının kapalı olması nedeniyle 

çevrimiçi ziyaretçilerinin arttığı, müzelerin %70’inden fazlasının sosyal 

medya faaliyetlerini artırdığı, müzelerin yaklaşık %50’sinin personelinin 

%80’inden daha fazlasının evden çalıştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Önemli spor ve eğlence etkinlikleri de COVID-19 pandemisinden 

etkilenmiştir (OECD, 2020: 11). 2020 yılında yapılması planlanan 134. 

Wimbledon Tenis Turnuvası, COVID-19 pandemisi nedeniyle 28 Haziran-

11 Temmuz 2021 tarihlerine kadar ertelenmiştir (Wimbledon, 2020). 2 

Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 16. Avrupa 

Futbol Şampiyonasının (EURO 2020), 11 Haziran-11 Temmuz 2021 

tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır (NTV, 2020). 24 Temmuz-9 

Ağustos 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları 

23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine, 25 Ağustos-6 Eylül tarihleri 

arasında yapılması planlanan 2020 Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 

Eylül 2021 tarihlerine kadar ertelenmiştir (Özoğlu, 2020).  

Küresel etkinliklerin sahnelenmesi konusunda belirsizlik artarken 

destinasyonlar için önemli olan daha küçük, daha yerel festivaller ve 

etkinlikler de iptal edilmiştir. Bu etkinliklerin önümüzdeki haftalarda ve 

aylarda yapılma tehlikesi ise sürmektedir. Örneğin, Ağustos ayındaki 

Edinburgh festivalleri iptal edilmiştir. 13 Nisan’da Fransa, Temmuz ayının 

ortasından önce festival veya etkinlik düzenlenemeyeceğini açıklamıştır 

(OECD, 2020: 12). 

COVID-19 Pandemisi ile Birlikte Gelen Değişim 

- Takip Sistemleri 

Hong Kong’da COVID-19 pandemisine yakalanmış kişileri takip 

etmek için mobil uygulama ile desteklenen elektronik bileklikler 

kullanılmaktadır. Hükümet sorumlusu Victor Lam Wai-kiu’ye göre 

elektronik bilekliğin kendisinin bir izleme işlevi bulunmaktadır ve mobil 

uygulama ile eşleştirildiğinde kişinin evde olduğu konusunda ekstra bir 

garanti sağlamaktadır (Low, 2020). Şekil 5’te “Stay Home Safe” mobil 

uygulaması görülmektedir. 

 

Şekil 5: “Stay Home Safe” Mobil Uygulaması 

Kaynak: Low, 2020 

Çin’de Alipay’in QR tabanlı sağlık kodu sistemi bulunmaktadır. 

Kişinin sağlık durumunu tanımlamak için oluşturulan bu sistemde her 

kullanıcıya yeşil, sarı veya kırmızı renkten biri atanmaktadır. Yeşil renk, 

kişinin hareket özgürlüğüne izin verirken sarı renk, kişinin kendini 

karantinaya almasını, kırmızı renk, kişinin gözetimli bir karantina tesisine 

gitmesi gerektiğini göstermektedir (Lindberg,& Hong, 2020). Şekil 6’da 
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Wuhan metro istasyonunda QR kodu tarayan bir kişiye ait görüntü yer 

almaktadır. 

 

Şekil 6: Wuhan Metro İstasyonunda QR Kodu Tarayan Bir Kişi 

Kaynak: Mcdonald, 2020 

Diğer bir uygulama, Güney Kore’de bulunan Corona 100m’dir. Corona 

100m, insanların bir koronavirüs hastasının hastalığa yakalanmasının 

onaylandığı tarihi, hastanın uyruğunu, cinsiyetini, yaşını ve hastanın 

ziyaret ettiği yerlerin görülmesini sağlayan bir uygulamadır. Uygulamayı 

kullanan kişi, aynı zamanda koronavirüs hastalarına ne kadar yakın 

olduklarını da görebilmektedir (Watson & Jeong, 2020). Şekil 7’de 

“Corona 100m” mobil uygulaması görülmektedir. 

 

Şekil 7: “Corona 100m” Mobil Uygulaması 

Kaynak: Watson & Jeong, 2020 

Yeni teknolojik çözümlerin çok maliyetli veya idari açıdan zor 

olabileceği bazı ülkelerde, daha ucuz sağlık izleme seçenekleri 

kullanılabilmektedir (Strielkowski, 2020). Şekil 8’de Hindistan’ın 

karantina döneminde kullandığı silinmez mürekkepli el damgalarına ait bir 

örnek yer almaktadır. Mürekkep tarihi, kişinin evde karantinaya alınması 

gereken 14 günlük süreyi ifade etmektedir (Dixit, 2020). 

 

Şekil 8: Hindistan’da Karantina Döneminde Kullanılan Silinmez 

Mürekkepli El Damgaları 

Kaynak: Dixit, 2020 



622 

- Fiziksel Mesafe Uygulamaları 

Bilim insanları, COVID-19 ile mücadelede mesafenin önemli bir yere 

sahip olduğunu sürekli olarak vurgulamaktadırlar. Her ne kadar literatürde 

“sosyal mesafe” teriminin yaygın kullanımı görülse de WHO (2020), 

“fiziksel mesafe” terimini kullanmaktadır ve 29 Nisan tarihli raporunda 

kişiler arasında fiziksel mesafenin en az 1 metre olması gerektiği 

belirtilmektedir. Şekil 9’da Hollanda, Şekil 10’da Hong Kong, Şekil 11’de 

Singapur, Şekil 12’de ise Tayvan’daki bir restoranın fiziksel mesafe 

uygulaması görülmektedir. 

 

Şekil 9: Hollanda’daki Bir Restoranda Fiziksel Mesafe Uygulaması 

Kaynak: Insta World News, 2020 

 

 

Şekil 10: Hong Kong’daki Bir Restoranda Fiziksel Mesafe Uygulaması 

Kaynak: Creery, 2020 

 

 

Şekil 11: Singapur’daki Bir Restoranda Fiziksel Mesafe Uygulaması 

Kaynak: CNBC, 2020 
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Şekil 12: Tayvan’daki Bir Restoranda Fiziksel Mesafe Uygulaması 

Kaynak: Focus Taiwan, 2020 

Farklı fiziksel mesafe uygulamaları barlarda da gözlemlenmiştir. Şekil 

13’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana Eyaleti’nin West Lafayette 

şehrinde bir bar sahibinin müşteriye siparişlerini barın arkasından bir 

aparatla uzatma anı görülmektedir. 

 

Şekil 13: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Bir Barda Fiziksel Mesafe 

Uygulaması 

Kaynak: Bangert, 2020 

Hollandalı bir restoran, COVID-19 pandemisi nedeniyle halka açık bir 

avluda iki veya üç kişilik küçük cam kabinler (samimi kozalar) 

oluşturmuştur. Garsonların eldiven ve şeffaf yüz kalkanları taktığı, 

müşterilerle minimum fiziksel teması sağlamak için cam kabinlere 

yemeklerin uzun bir tahta ile getirildiği bu konsepte organizatörler kulağa 

hoş geldiği için Fransızca Serres Séparées (Ayrı Seralar) ismini 

vermişlerdir (Reuters, 2020). Şekil 14’te “Serres Séparées” konsepti 

görülmektedir. 

 

Şekil 14: Serres Séparées 

Kaynak: Mediamatic, 2020 
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İtalya'nın özel plaj sahipleri, fiziksel mesafe ile COVID-19 

pandemisine karşı önlem alma hazırlığına başladılar. Şekil 15’te 

İtalya'daki Porto Cesareo kasabasında bulunan bir plaj tesisinin fiziksel 

mesafe modeli görülmektedir. 

 

Şekil 15: İtalya’daki Bir Plaj Tesisinin Fiziksel Mesafe Modeli 

Kaynak: Dellanna, 2020 

- Robot Teslimatları 

2002’nin sonlarında SARS salgını, Çin’de hem işletmeler arası hem de 

işletmeden tüketiciye çevrimiçi pazar platformlarında muazzam bir 

büyümeye neden olmuştur. ABD ve Çin’deki pek çok dağıtım şirketi ve 

restoran, temassız teslim hizmeti yürütmektedir. Çinli e-ticaret devleri 

robot teslimatlarını artırmış durumdadır (Xiao & Fan, 2020). Şekil 16’da 

robot teslimatlarına ait bir örnek yer almaktadır. 

 

Şekil 16: Bir Robotla Gıda Teslimatı 

Kaynak: Xiao & Fan, 2020 

 

- Dijital ve Temassız Ödemeler 

Nakit virüs taşıyabilir düşüncesiyle Çin, ABD ve Güney Kore’deki 

merkez bankaları, banknotlar dolaşıma girmeden önce onların temiz 

olmasını sağlamak için çeşitli önlemler aldılar. 

Temassız dijital ödemeler, COVID-19’un yayılmasını önlemek için 

önerilen ödeme yöntemidir; ancak Dünya Bankası’na göre, dijital 

ödemelere kolay erişemeyen 1,7 milyardan fazla banka hesabından yoksun 

insan bulunmaktadır. Diğer taraftan dijital ödemelerin kullanılabilirliği, 

internet erişimine, cihazlara ve nakit parayı dijital bir formata dönüştüren 

bir ağa da bağlıdır (Xiao & Fan, 2020). Şekil 17’de bir işletmenin 
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koranavirüs nedeniyle ödeme yönteminde temassızı tercih ettiğini ifade 

eden bir yazı görülmektedir. 

 

Şekil 17: Bir Bara Ait “Koranavirüs Nedeniyle Ödeme Yönteminde 

Temassız Yöntemi Tercih Ediyoruz.” Uyarı Yazısı 

Kaynak: Xiao & Fan, 2020 

- Çevrimiçi Ziyaretler 

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), 

milyarlarca insanın evde kalmasının istendiği COVID-19 pandemisi 

döneminde kültür, bilgi ve bu bilginin paylaşımı yoluyla ortak insanlığın 

bağlarını dayanışma ruhu içinde güçlendirme gerektiği anlayışı 

çerçevesinde insanlara dünyanın dört bir yanındaki daha fazla girişimi & 

hikayeyi keşfetme ve paylaşma olanağı sunmaktadır. Şekil 18’de 

UNESCO’nun internet sayfasındaki UNESCO ağlarındaki girişimlere & 

hikayelere ulaşımı sağlayan harita görülmektedir. Şekil 18’de de 

görüldüğü gibi harita üzerinde bu girişim ve hikayeler, alanlarına göre 

farklı renklerde tanımlanmaktadır. 

 

Şekil 18: UNESCO Ağlarındaki Girişimlere & Hikâyelere Ulaşımı 

Sağlayan Harita 

Kaynak: UNESCO, 2020 
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- Proje Çalışmaları 

Hava ulaşımı, COVID-19 pandemisinden oldukça olumsuz şekilde 

etkilenmiştir. Airbus ve Koniku Inc, 2017 yılında yapmış olduğu işbirliği 

anlaşmasıyla devam eden, başlangıçta kimyasal ve patlayıcıların uçakta ve 

havaalanlarında temassız ve otomatik olarak algılanmasına, izlenmesine ve 

konumlandırılmasına odaklanan yenilikçi biyoteknoloji çözümünü artık 

biyolojik tehlikelerin tanımlanmasını içerecek şekilde COVID-19 krizi 

ışığında uyarlamaya çalışmaktadır. Şekil 19’da bu iki şirketin işbirliğiyle 

oluşturulan yenilikçi biyoteknoloji çözümlere sahip uçak kabini yer 

almaktadır. 

 

Şekil 19: Airbus ve Koniku Inc.’in İşbirliğiyle Oluşturulan Yenilikçi 

Biyoteknoloji Çözümlere Sahip Uçak Kabini 

Kaynak: Airbus, 2020 

Şekil 20’de İtalyan havayolu koltuk üreticisi Avio Interiors’un 

“Glassafe” tasarımı yer almaktadır. Bu tasarımda aynı yönde yan yana 

oturan yolcular arasında hava yoluyla temasları ve etkileşimleri önlemek 

veya en aza indirgemek için koltuk kenarlarında izolasyonu sağlayan şeffaf 

bir aparat bulunmaktadır. Şekil 21’de ise aynı şirketin ismini Antik Roma 

tanrısı iki yüzlü Janus’dan alan “Janus koltuk” tasarımı yer almaktadır. Bu 

tasarımda yan koltuklarda, koridorda ve gövdede oturan yolcular, her 

zamanki gibi uçuş yönünde konumlanırken merkezde oturan yolcular, 

geriye doğru konumlanmaktadır. Ayrıca bu tasarımda üç yolcunun şeffaf 

malzemeden yapılmış bir kalkanla birbirinden ayrılması hedeflenmektedir. 

 

Şekil 20: Glassafe 

Kaynak: Avio Interiors, 2020 
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Şekil 21: Janus Koltuk 

Kaynak: Avio Interiors, 2020 

Sonuç ve Değerlendirme 

Teknolojik ilerleme, hava ulaşımını oldukça hızlanmasını sağladığı gibi 

salgının dünyanın farklı noktalarına yayılımını da hızlandırmıştır. Diğer 

taraftan salgının hızlanmasında önemli bir faktör olan teknoloji, karantina 

dönemlerinde sıkıntıları aşmanın da bir yolu, bir anahtarı olmuştur ve 

olmaya devam etmektedir. Örneğin; takip sistemleri, karantina 

dönemlerinde gerçekleştirilen uzaktan eğitimler, telekonferanslar, internet 

alışverişleri ile sıkıntılar aşılmaya çalışılmaktadır. 

COVID-19 pandemisi; küresel çapta ekonomik, sosyal, kültürel ve 

psikolojik büyük etkiler yaratmıştır. Kuşkusuz, pandeminin ekonomik 

etkileri çok daha güçlü hissedilmektedir (Menegaki, 2020: 1). Diğer 

taraftan dünyada son 40 yılda bir dizi önemli salgın/pandemi yaşanmıştır; 

ancak bunlardan hiçbirinin küresel ekonomi üzerindeki etkisi, COVID-19 

pandemisi gibi olmamıştır (Gössling vd. 2020: 6). 

Turizm, COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden 

biridir. Turist hareketliliği durmuş, turizm gelirlerinde ciddi düşüşler 

görülmüş ve görülmeye devam etmektedir. Hastalığa karşı herhangi bir 

aşının ve/veya doğrudan etkili bir ilacın bulunmamış olması nedeniyle 

maalesef sektörel belirsizlik sürmektedir. Sektörde Menegaki (2020)’nin 

de ifade ettiği gibi iç turizmde iyileşme daha önce olacak ve pandemiye 

tıbbi bir çözüm bulunamazsa kitle turizmi aşırı derecede zarar görecektir. 

COVID-19 pandemisine çözüm bulma gayreti, tıbbi bir rekabetin 

yaşanmasını da sağlamıştır. Süreci iyi yöneten ve pandemiye tıbbi bir 

çözüm üretmede başarılı sonuç alan ülkelerin medikal turizmde seçkin 

ülkeler haline gelmesi kaçınılmazdır. Ayrıca COVID-19 pandemisi ile bir 

bölgedeki turizm sayısının azalması, çevresel sürdürülebilirliğin önünü 

açtığı gibi karantina dönemlerinde insanların büyük birçoğunun sokağa 

çıkmaması da hava kirliliğini ciddi ölçüde azaltmıştır.  

COVID-19 pandemisi, özellikle turizm sektöründe dönüşümü 

beraberinde getirmiştir. COVID-19 pandemisiyle birlikte tıbbi maske, 

fiziksel mesafe, internet alışverişi, paket servis, uzaktan çalışma, dijital ve 



628 

temassız ödeme, çevrimiçi ziyaret kavramları ön plana çıkmıştır. Ayrıca 

uçuş güvenliği için yeni uçak koltuğu tasarımları geliştirilmeye başlanmış, 

yenilikçi biyoteknoloji çözümlerin havaalanları ve uçaklarda biyolojik 

tehlikeler için kullanılması için adım atılmıştır. Diğer taraftan Türkiye’de 

COVID-19 sonrası turizm sektöründe yolcu, tesis ve ulaşım ayağı bulunan 

bir sertifikasyon sistemine geçileceği duyurulmuştur. 

Etki gücü yüksek olan bu küresel sorun, küresel işbirliği, bilim 

insanlarının gayretleri ve bilim insanlarının tavsiyelerine uygun hareket 

edilmesi ile aşılacak ve insanlık, yine turizm faaliyetleriyle 

bütünleşecektir. 
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BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMINDA EĞİTİM 

GÖREN ÖĞRENCİLERİN “MEDYA VE TELEVİZYON 

OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN” BELİRLENMESİ *

Gülhan Acar Büyükpehlivan**

Giriş 

M.Ö. 3500-3000 yıllarında Mısır ve Mezopotamya’da başlayarak 

gelişen elle yazma olgusu, insan kültüründeki iletişim gereksinimlerinin 

ilk çalışmaları olup, yine o çağlardan itibaren insanlar, daha pratik yazma 

ve yazılanları çoğaltma yöntemleri araştırmışlardır. İnsanların düşünsel 

kurgularını görsel olarak kaydetme gereksinimi duyduğu ve bunu eyleme 

dönüştürdüğü de bilinmektedir. Sümerlilerin belli bir metni küçük silindir 

mühürler sayesinde yumuşak kil tabletler üzerinde yuvarlayarak birçok 

kez kopyalamaları, Çinlilerin mürekkep ve oymacılığı kullanarak baskı 

çalışmaları yapmaları günümüzdeki tüm bu iletişim ve basılı materyallerin 

oluşmasındaki ilk adımlardır.  

Dijital teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok kavram ortaya çıkmış ve 

hayatımıza yön vermiştir. İletişim teknolojileri içerisinde yer alan 

televizyon, gazete, internet vb. medyadaki mesajları alma, bu mesajları 

değerlendirme biçiminde tanımlanan medya okuryazarlığı kavramı da 

bunlardan bir tanesidir. Medyanın farklı araçlar ve kanallar aracılığıyla 

toplumlar üzerindeki yoğun ve hızlı etkileri, bilinçli medya okuryazarı 

bireylerin yetiştirilmesini gerektirmektedir. Yapılan çalışmalara göre, 

medya okuryazarlığı ile bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine 

olanak sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması ve eleştirel bir 

bakışla medya kültürünü çözümleyen bireylerin yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

I. Medya Okur Yazarlığı 

21. yüzyılı tanımlamak amacıyla kullanılan kavramların başında “bilgi 

çağı” kavramı gelmektedir. Bilgi çağının en önemli özelliği ise medya ve 

televizyon gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili bir şekilde 

kullanılması ve bu sayede hızlı bir şekilde bilgilere ulaşılması, bilginin 

yorumlanması, yeniden üretilmesi, üretilen bilginin ise maddi bir güce ya 

da kaynağa dönüştürülmesi özelliğidir. Bu özellik 21. yüzyılda ön planda 

                                                             
* Bu çalışmaya ilişkin sonuçlar, 21-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Yalova Üniversitesi 

tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu’nda sözlü 

bildiri olarak sunulmuştur. 
** (Dr. Öğr. Üyesi); Marmara Üniversitesi, TBMYO, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya 

Yapımcılığı Bölümü, Basım ve Yayın Teknolojileri Programı, İstanbul, Türkiye, E-mail: 
gulacar@marmara.edu.tr 
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yer alma amacı taşıyan ve dünyanın yönetiminde ön sıralarda yer almak 

isteyen tüm toplumların eğitimle bireylere kazandırmaya çalıştığı, çok 

önemli bir beceriye işaret etmektedir. Bir toplumu oluşturan bireyler tek 

tek bu özelliğe sahip oldukları takdirde o toplumun bilgi toplumu olarak 

nitelendirilebilecek ve dünyada söz sahibi olabilecektir (Çeliköz ve 

Çeliköz, 2018). Teknolojik gelişmeler sayesinde iletişim daha hızlı 

sağlanmakta, ulaşılabilir olmakta ve çeşitlilik göstermektedir. Yaşam 

alanı, okul, şehirleşme durumu, evdeki bilgisayar imkânı, internet imkânı, 

sınıf ve ailenin toplumdaki statüsü, bölgesel farklılıklar, bilgi çevreleri ve 

kişinin geçmiş deneyimleri bilgi okuryazarlıklarına etki eden etmenler 

olarak nitelendirilebilir. Herhangi bir bilgi kaynağına sadece erişmek 

genellikle tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Önemli olan durum, 

bilgi kaynağındaki bilgilerden, işe yarayan bilgiyi seçerek ve onu doğru 

kullanabilmektedir. İkinci adım ise bulunan  bilginin istenen amaç 

çerçevesinde doğru kullanımının gerekliliğidir. Bunun ise kişinin 

okuryazarlık düzeyine bağlı olduğu düşünülmektedir. Okuryazarlık düzeyi 

yükseldikçe edinilen bilginin doğru değerlendirilmesi işi de daha üst 

seviyelerde gerçekleşebilir (Önal ve Çetin, 2014). Çağımızda geleneksel 

okuryazarlığın yanısıra, teknolojik gelişmeler doğrultusunda, görsel 

okuryazarlık, medya okuryazarlığı, sinema okuryazarlığı, televizyon 

okuryazarlığı ve bilgisayar okuryazarlığı gibi okuryazarlık türleri ortaya 

çıkmıştır. Eğitimin, bireyi hayata hazırlama ilkesi gözönüne alındığında, 

bireylerin bu okuryazarlık türlerinden haberdar edilmesi ve bu türlere 

yönelik becerilerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir (Tüzel, 

2010). 

Medya okuryazarı olmak, basit anlamda kitle iletişim araçlarını 

okuyabilmek için gereken eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak 

olarak tanımlanabilir. Filmlerin, televizyon programlarının, video 

oyunlarının, internetin pasif bir tüketicisi olmak yerine bu ortamlardan 

gelen bilgilerin farklı açılardan eleştirel değerlendirilmesini yapmak 

medya okuryazarı olmanın temelidir (Demir, 2011). Bireylerin günlük 

yaşamlarında sürekli maruz kaldıkları kitle iletişim araçlarının kararlarına, 

davranışlarına, konuşmalarına kısaca tüm yaşamlarına etkisi önemli bir hal 

almaktadır. Diğer yandan bireylerin çoğu zaman, kitle iletişim 

araçlarındaki haberlerin, reklamların, mesajların kılık-kıyafet, yaşam tarzı, 

siyasi görüş gibi tercihlerine olan etkisinin farkında olmadıkları, hatta 

medyada gördükleri şekliyle davrandıklarında, konuştuklarında ve 

yaşadıklarında kendilerini mutlu hissetlikleri ifade edilmektedir.  

Her teknoloji, toplumlar üzerinde sosyal ve toplumsal dönüşümler 

meydana getirmektedir. Özellikle iletişim teknolojileri, toplumların 

alışkanlıklarında, kültürlerinde, iş yaşamlarında, eğitim sistemlerinde 

değişimler yaratmaktadır (Karagülle ve Çaycı, 2014). Teknolojinin 

ilerlemesi ve haberleşme kanallarının artmasıyla birlikte bilgi, çok daha 
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hızlı ve kolay iletilir hale gelmiştir. Ancak bilgiyi ileten kanalların artması 

beraberinde bilgi kirliliğini de getirmiştir. Bu noktada bilgiye ulaşma, onu 

kullanma, depolama ve yenileme süreçlerinde seçici ve bilinçli davranma 

becerisi ön plana çıkmaktadır (Güven, 2014). 

Teknolojideki gelişimle, özellikle elektronik medyanın ortaya koyduğu 

iletişim kanallarındaki çeşitliliğin çocuklardan yetişkinlere kadar her 

kesime cazip geldiği, ilgisini çektiği ve bu yoğun enformasyon altında, 

özellikle çocukların, sunulan malzemeyi seçme şansı olmadan ve 

bilinçsizce doğrudan alarak etkilendiği ileri sürülmektedir (RTÜK, 2016). 

Medya bilgiyi ileten ve içeren bütün çevreleri kapsamakla birlikte, kitap, 

gazete, dergi, TV, radyo, internet gibi bilgiyi transfer eden her türlü basılı, 

dijital ve elektronik araçlarda birer medya olabilir (Karaman,Karataş, 

2009). Bu noktada TV reklamları, müzik, gazete yazısı, reklam afişleri, e-

postalar gibi çeşitli biçimlerde mesajların bireylere zorla benimsetildiği 

medyalar karşısında bireylerin farkındalıklarını ve seçiciliklerini sağlamak 

medya okuryazarlığının temel amacını oluşturmaktadır (Pekman, 2005). 

Medyanın bilgilendirme, iletişimi ve etkileşimi sağlamanın yanısıra; 

ticari amaç, güç elde etme, kitleleri yönlendirme gibi çeşitli amaçları da 

olabilmektedir. Bu nokta da bireylerin medyaya karşı eleştirel bir bakış 

açısı ile yaklaşmaları, neyin iyi neyin kötü, neyin yararlı neyin zararlı 

olduğunu ayırt etmeleri gerekmektedir (Karaman ve Karataş 2009). Medya 

Okuryazarlığının iki temel noktası bulunmaktadır: Birincisi medyadaki 

içeriğe erişebilmek için teknolojiyi kullanabilme becerisi; ikincisi ise 

sunulan içeriği sadece anlamak değil aynı zamanda bu içeriği 

değerlendirebilme yeteneğidir (Polat, 2005). Medya  mesajlarının doğru 

algılanması, eleştirel bir bakış açısıyla alınabilmesi, gerçeklik-kurgusallık 

ayrımının yapılabilmesi, medyanın sunduğu dünyanın gerçeğin kendisi 

olmayabileceğinin anlaşılması, medyanın yönlendirme ve yönetme 

fonksiyonlarının olduğunun farkına varılabilmesi, mesajı gönderenlerin 

kendi düşüncelerini empoze etme gayreti içinde olabileceklerinin 

değerlendirilmesi gibi hedefleri içermektedir. Yani medya okuryazarlığı, 

kaynağı her ne olursa olsun, bilgiyi değerlendirip onu yerinde kullanabilen 

bireyler olmayı, böyle bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  İzleyicinin 

medyayı bilinçli okumasına katkı yapmakta, kendini rahat ifade 

edebilmesi, toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı iştiraki sağlanmaktadır. 

Medya iletilerini doğru algılayabilecek donanıma sahip olma ve zamanla 

iletiler üretebilme yeteneğini kazanmaktır (Karaman ve Karataş, 2009). 

İkinci olarak, medya, özellikle televizyon, yaratıcılığa fırsat tanıması, 

yayın sürekliliği, birden fazla duyu organına hitap etmesi, erişim 

olanağının yüksek olması, içeriğiyle hem eğlence hem de eğitim aracı 

olarak kullanılabilmesi ve neredeyse birincil haber alma kaynağı olması 

özellikleriyle ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal anlamda değişim ve 

dönüşüme öncülük etmektedir (Elma, Kesten,  Dicle, ve Uzun, 2010). 
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Küreselleşen dünyamızda televizyon, bir kitle iletişim aracı olmaktan 

çıkmış, kitle değişim aracı konumuna gelmiştir. Batı kültürünün evrensel 

boyutta taşıyıcısı olan televizyon, alışkanlıklarımızı etkilemiş, 

zevklerimizi değiştirmiş, hayatımızın akışını yönlendirmiştir (Demir, 

2011) 

Gelişen teknoloji ile birlikte bir taraftan insanların gündemine “serbest 

zaman” kavramı girerken diğer taraftan da insanların bu serbest 

zamanlarını değerlendirebilmeleri için sunulan etkinlikler nicelik olarak 

artmış, nitelik olarak da değişmiştir. En ucuz eğlence, bilgilenme ve 

serbest zamanları değerlendirme aracı olarak görülen kitap, gazete, dergi 

gibi geleneksel vasıtaların yerini televizyon, bilgisayar, ve cep telefonları 

gibi daha teknolojik araçlar almıştır. Toplumsal ve bireysel yaşamı 

geliştirici birçok sonuçlarının yanı sıra sözü edilen bu yeni ve teknolojik 

araçların, belirli yaşamsal sorunları da beraberinde getirdiği 

tartışılmaktadır. Bu araçlardan özellikle televizyonun, yeni teknolojilerin 

gelişmesiyle birlikte modası geçmiş bir araç gibi görünse de neredeyse her 

evde bulunan ve yaygın olarak kullanılan bir kitle iletişim aracı olduğu 

dikkati çekmektedir. Televizyonun, toplumun her kesiminin yaşamında 

önemli bir yere ve etki gücüne sahip olduğu hemen hemen her kesim 

tarafından kabul edilmektedir. Televizyonlar aracılığıyla bugün insanlar, 

binlerce kilometre uzaklıkta olan herhangi bir olay ya da durum hakkında 

anında bilgi sahibi olabilmekte; bu bilgileri çerçevesinde tutum ve 

davranışlar geliştirmektedirler. Televizyonlar, aynı anda milyarlarca 

insana ulaşabilmekte; aynı anda tüm dünya insanlığını etkisi altına 

alabilme gücünü barındırmaktadır; insanlara eğlenerek ve dinlenerek 

serbest zamanlarını değerlendirebilme fırsatları sunabilmektedir 

(Aksaçlıoğlu ve Yılmaz, 2007). Televizyonun bu özelliği nedeniyle 

ulaşabildiği izleyici oranı, yazılı basınla karşılaştırılamayacak kadar 

yüksektir (Karaduman, ve Karaduman, 2004). Gelişen teknolojik imkanlar 

nedeniyle televizyon çağın, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vb. 

yaşamsal alanların vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Bugün 

televizyon ve onun aracılığıyla yayınlanan programların en azından bir 

kısmını, günlük yaşamının en azından belirli bir bölümünde takip etmeyen, 

etkisinde kalmayan istisna topluluklar dışında bir insanın kalmadığı 

söylenebilir. Hatta yapılan araştırmalar sonunda televizyonun, insanları 

etkisi altına alma ve onların tutum ve davranışlarına yön verme 

bakımından büyük bir güce sahip olduğu, çoğu bilim adamı, yazar ve 

düşünür tarafından genel bir kabul görmektedir.  

Medya okuryazarlığı, çeşitli biçimlerdeki medya mesajlarına ulaşma, 

onları analiz etme, değerlendirme ve oluşturma yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır. Medya, bilgiyi aktaran, basılı, dijital ve elektronik her 

şeyi içine alan kitap, gazete, dergi, bilgisayar, televizyon, internet video 

oyunları, müzik, film, CD-ROM, DVD, çağrı cihazları, cep telefonları, 
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bilboardlar vb. araçları içerisine alabilir (Levin, Arafeh, Deniz ve 

Gottesman, 2004; Duman 2013). Medya okuryazarlığı kavramı hem 

dünyada hem de ülkemizde çok çeşitli disiplin dalları tarafından 

kullanılmaktadır ki, bu durumun karışıklığa yol açabildiği iddia 

edilmektedir. Bu kavramsal karışıklığa rağmen medya okuryazarlığı 

kavramının, ülkemizde özellikle iletişim alnındaki çalışmalarda 

tanımlandığı ve bu tanımların yaygın olarak kabul gördüğü 

söylenebilmektedir (Saygın, 2016). 

Ülkemizde radyo ve televizyon yayıncılığı uzun yıllar TRT’nin 

tekelinde sürdürüldüğünden, medya okuryazarlığı kavramı ancak 1990’lı 

yıllarda özel radyo ve televizyonlar yayına geçtikten sonra tartışılmaya 

başlanabilmiştir (Avşar, 2016). Bu nedenle, medya okuryazarlığı kavramı 

üzerinde ağırlıklı olarak RTÜK durmuştur. RTÜK medya okuryazarlığını, 

“yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki 

mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği 

olarak” tanımlamaktadır. Televizyondan eğitsel olarak daha etkin 

yararlanabilme bilgi ve bilincini bireylere kazandırmak, öncelikle eğitim 

kurumlarının görevidir. Televizyon okuryazarlığı üzerinde Türkiye’de 

belirli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, Radyo Televizyon Üst 

Kurulu (RTÜK) ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü bir 

proje kapsamında tüm ilköğretim okullarında seçmeli olarak yürütülmesi 

planlanmış; “Medya Okuryazarlığı” adı altında bir ders, 2007-2008 

öğretim yılında 5 pilot okulda yürürlüğe konmuştur. Bu dersin programı 

çerçevesinde medya okuryazarlığı; iletişime giriş, kitle iletişim, medya, 

televizyon, aile, çocuk ve televizyon, radyo, gazete ve dergi ve internet 

(sanal dünya) konu başlıkları ile ele alınmaktadır. Programda yer alan 

televizyon ve aile, çocuk ve televizyon başlıkları televizyon okuryazarlığı 

becerileri içerisinde kabul edilmektedir (Yeşil ve Korkmaz, 2008; RTÜK, 

2016).   

Bu bağlamda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel 

Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Basım ve Yayın Teknolojileri 

Programında öğrenim gören öğrencilerinin bilgi teknolojilerinin Medya 

ayağına öğrenci yetiştiren Marmara Üniversitesi üzerine geçerli ve 

güvenilir bir ölçek  olan “Medya Ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri 

Ölçeği” uygulanarak, Medya sektörüne hizmet edecek öğrenci bireyler 

olarak, ne düzeyde medya ve televizyon okuryazarı olduklarının 

belirlenerek, bireylerin eksik yada yanlış yaptıkları uygulamaların farkına 

vararak düzeltilmesi ve kullanıcıları doğru yönlendirmeleri sağlanmıştır. 

II. Yöntem 

Bu bölümde; Araştırmanın Türü, Yöntemi, Anakütle, Veri Toplama 

Araçları ve Verilerin Analizine ilişkin bilgiler verilmiştir. 

 

http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolumler/gorsel-isitsel-teknikler-ve-medya-yapimciligi/
http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolumler/gorsel-isitsel-teknikler-ve-medya-yapimciligi/
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II.1. Araştırmanın Türü ve Yöntemi  

Bu çalışmada temel amacı bir ana kütlenin ya da fenomenin 

özelliklerini tanımlamak olan tanımsal araştırma yöntemi kullanılmıştır 

(Gegez, 2005). Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi tercih 

edilmiştir.  Anketle veri toplama yöntemlerinden yüz yüze anket tekniği 

kullanılmıştır. Cevaplayıcılarla iletişime geçilerek uygulanan bu yöntem 

diğer veri toplama yöntemlerine göre daha güvenilir veri toplanmasını 

sağlar. Bu yöntemin anlaşılmayan soruların açıklanması ve beklenen 

cevaplanma oranının diğer yöntemlere göre daha yüksek olması gibi bazı 

avantajları bulunmaktadır (Gegez, 2005). Ayrıca bu teknikle, bireylerin 

belli bir amaçla yüz yüze gelerek sözel ve sözel olmayan davranış ve 

teknikler kullanarak yaptıkları bir etkileşim süreci olması bakımından 

yazmaya ve doldurmaya dayalı testler ya da anketlerde var olan sınırlılık 

ve yapaylılık ortadan kaldırılmıştır (Özgüven, 2014). 

II.2. Çalışmanın Anakütlesi  

Araştırmanın evreni, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü’nde 

öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Bölümde öğrenim 

görmekte olan 1.  ve 2. Sınıfta toplam  90 öğrenci ile anket çalışması 

yapılmıştır. Mezuniyet sonrasında basım ve yayın sektöründe yer alacak 

bu öğrencilerin medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri belirlenmiş ve 

bakış açıları tespit edilmiştir. 

II.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada,  veri toplama aracı olarak; Korkmaz ve Yeşil  (2011) 

tarafından geliştirilen “Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyi Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek beş basamaklı likert tipi bir ölçektir ve “Okuryazarlık 

ve bağımlılık”  olmak üzere iki faktörden oluşmaktadır. Likert tipi ölçekte 

yer alan seçenekler; “(1) asla”, “(2) nadiren”, (3) bazen”, “(4) genellikle” 

ve “(5) her zaman şeklinde düzenlenmiş ve puanlanmıştır. Ölçekte,  

“Okuryazarlık”  faktörü 13 maddeyi içermekte  “Bağımlılık”   faktörü ise 

5 maddeyi içermektedir (Korkmaz ve Yeşil, 2011).  Toplam 18 maddeden 

oluşan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik 

analizinde hesaplanan Cronbach’s Alfa değeri 0 ile 1 arası değerler 

almaktadır. Cronbach’s Alfa değerinin 0.60’dan büyük olması 

istenmektedir. 0.70’den büyük Cronbach’s Alfa değeri iyi ve 0.90’dan 

büyük değer ise ölçeğin güvenilirlik düzeyinin oldukça iyi olduğunu 

göstermektedir (Nunnally ve Bernstein, 1967). Elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi SPSS 17 İstatistik Paket Programı ile yapılmıştır. 

İstatistik analiz tekniği olarak, t-Testi ve Anova yapılmıştır. Sosyo-

demografik bilgilerin değerlendirilmesi için frekans dağılımları, 

kullanılmıştır. 

http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolumler/gorsel-isitsel-teknikler-ve-medya-yapimciligi/
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III. Bulgular 

Bu bölümde, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu’ndan Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü 

Basım ve Yayın Teknolojileri Programında öğrenim gören öğrencilerin 

Medya ve Televizyon Okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ile ilgili 

yapılan “Medya Ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği” anketinin 

incelenmesi ve katılımcılara ait demografik bilgiler ve istatistiki analiz 

sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı                    

Cinsiyet Frekans % 

Kadın 38 42,20 

Erkek 52 57,80 

Toplam 90 100,00 

Cevaplayanların cinsiyetlerine bakıldığında çoğunluğunun Erkek 

öğrencilerden oluştuğu (57,8) katılımcılar içerisinde en büyük grubun 

18-23 yaş aralığında olduğu (% 68) bulunmuştur. (Tablo 1-2)  

Tablo 2. Yaş Dağılımı 

Yaş Aralığı  % 

18    23 68 

24    29 3 

30    35 3 

36    41 2 

42    47 4 

 

      Tablo 3. Gelir Dağılımları  

Gelir Aralığı Frekans % 

 0-500 41 45,6 

501-1000 14 15,6 

1001-1500 13 14,4 

1501-2000 9 10,0 

2001 ve üstü 13 14,4 

Total 90 100,0 

Katılımcıların aylık gelir dağılım miktarlarının %45.6’ sının 0-500 

TL arasında, %14.4’ün ise 2001 ve üstünde gelire sahip oldukları 

bulunmuştur. (Tablo3) 

http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolumler/gorsel-isitsel-teknikler-ve-medya-yapimciligi/
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Çalışmamızda; 13 madde okuryazarlık, 5 madde bağımlılık olmak 

üzere toplam 18 maddeden oluşan ölçeğin güvenirlik analizi 

yapılmıştır. Cronbach alpha güvenirlik katsayısı Medya ve 

Okuryazarlık için 0.854, Bağımlılık için ise 0.850 bulunmuştur. 

Hesaplanan bu değerlere göre çalışmada kullanılan ölçeğin 

güvenirliğinin iyi olduğu anlaşılmaktadır. (Tablo 4) 

Tablo 4. Güvenirlik Analizi 

Öğrencilerin Medya  ve  Televizyon  Okuryazarlık  düzeyleri  puanları  

iki bölümde incelenmiştir. Ölçme aracının özelliğine göre okuryazarlık ve 

bağımlılık düzeylerinin ters orantılı olması istenir. Okuryazarlık düzeyi 

yüksek olan bir bireyin bağımlılık düzeyinin düşük olması beklenir 

(Korkmaz ve Yeşil, 2011; Aybek ve  Demir,  2013) . Tablo 5 bu bilgilere 

göre incelendiğinde, öğrencilerin medya ve televizyon okuryazarlık düzeyi 

ortalamasının yüksek düzeyde (4.01), bağımlılık düzeylerinin ise düşük 

düzeyde (2.00) olduğu görülmüştür.   

Tablo 5. Medya ve Televizyon Okuryazarlık Ölçeği Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Faktör N Minimum Maksimum Ortalama Standart 

Sapma 

Medya ve 

Televizyon 

Okuryazalk 

Ortalaması 

90 2,08 5,00 4.0151 .590 

 

Medya ve 

Televizyon 

Bağımlılık 

Ortalaması 

 

90 

 

1,00 

 

5,00 

 

2.0022 

 

.894 

Ölçek İfadeler 

Cronbach's 

Alpha 

Katsayısı 

Değişken 

Sayısı 

Maddeler 

Arası 

Korelasyon 

Ortalaması 

Medya ve 

Okuryazarlık 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13 

.854 13  

Bağımlılık 

14, 15, 

16, 17, 

18 

.850 5 .5 
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Uygulanan ölçek, okurayazarlık ve bağımlılık olmak üzere iki 

faktörden oluşmaktadır. Bu nedenle t-testi hem tüm ölçek için hem de ayrı 

ayrı uygulanmıştır. Tüm ölçek olarak değerlendirildiğinde, cevapların 

ortalama puanlarının cinsiyetlere göre farklılık göstermediği % 95 önem 

düzeyinde saptanmıştır (t: 0.619, Sig: 0.837). Okuryazarlık ve bağımlılık 

faktörlerine verilen cevapların cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediği ayrı ayrı incelendiğinde verilen cevapların cinsiyete göre 

istatistiki olarak % 95 önem düzeyinde fark göstermediği belirlenmiştir      

(t Okuryazarlık : 0.880, Sig: 0.501; t Bağımlılık : 0.626, Sig: 0.690) (Tablo 6)  

Tablo 6. Cinsiyete Göre Okurayazarlık ve Bağımlılık Ortalama 

Puanları  

Faktör Cinsiyet N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Okuryazarlık 
Kadın 38 4.0792 .56407 

Erkek 52 3.9683 .60912 

Bağımlılık 
Kadın 38 1.9579 .93942 

Erkek 52 2.0346 .86657 

 

Tablo 7. Gelir Dağılımına Göre Okuryazarlık ve Bağımlılık Ortalama 

Puanları  

Faktör  N Ortalama Standart 

sapma 

Ortokuryazarlık 0-500 41 3.9256 .68849 

501-1000 14 3.9721 .41605 

1001-1500 13 4.2085 .35045 

2001 ve 

üstü 

13 4.0777 .70615 

Total 81 4.0035 .60775 

Ortbağımlık 0-500 41 2.1463 .91872 

501-1000 14 1.8571 .69028 

1001-1500 13 2.1538 1.20320 

2001 ve 

üstü 

13 1.8154 .72324 

Total 81 2.0444 .90388 

Medya ve televizyon okuryazarlığı ölçeğine verilen cevapların 

ortalamalarının gelir dağılımına göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için Anova testi uygulanmıştır. Anova testi hem tüm ölçek için 

hem de okuryazarlık ve bağımlılık faktörleri için ayrı ayrı uygulanmıştır. 

Bütün ölçek olarak değerlendirildiğinde, cevapların ortalama puanlarının 

gelir dağılımına göre farklılık göstermediği % 95 önem düzeyinde 

saptanmıştır (F: 0.794, Sig: 0.501). Okuryazarlık ve bağımlılık faktörlerine 

verilen cevapların gelir dağılımına göre farklılık gösterip göstermediği ayrı 

ayrı incelendiğinde verilen cevapların % 95 önem düzeyinde istatistiki 
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olarak fark göstermediği belirlenmiştir (F Okuryazarlık: 0.788, Sig: 0.504; F 

Bağımlılık: 0.708, Sig: 0.550) (Tablo 7)  

     Tablo 8. Medya ve Televizyon Okuryazarlık Ölçeği İfadelere 

Yönelik Standart Sapma 

F
a

k
tö

rl
er

 

M
a

d
d

e 
N

o
 

Maddeler N 

O
rt

a
la

m
a
 

S
ta

n
d

a
rt

 

S
a

p
m

a
 

O
k

u
ry

a
za

rl
ık

 

1 Medyanın bazı kişilerin yararına çalıştığını, 

bazılarını ise dışladığını düşünürüm. 

90 3.88 1.100 

2 Medyada duygusal etki oluşturmak için 

kullanılan tekniklerin, amaçladıkları ve 

doğurdukları etkilerin farkındayım. 

90 4.06 .826 

3 Ülkemizdeki televizyon kanallarının 

özelliklerini ve yayın politikalarını belirleyen 

unsurların farkındayım. 

90 4.04 .748 

4 Medyada duygusal etki oluşturmak için özel 

tekniklerin kullanıldığını düşünüyorum. 

90 4.09 .907 

5 Televizyon program türlerini; amaçları, 

işlevleri ve özellikleri bakımından ayırt 

ederim. 

90 4.23 .972 

6 Medyadan kimin yararlandığını, kimin, 

neden dışlandığını sorgularım. 

90 3.78 .980 

7 Medyada sunulan fikir, bilgi ve haberlerin  

bir başkasının bakış açısıyla nakledildiğini 

düşünüyorum. 

90 3.58 1.208 

8 Yayın öncesinde kullanılan ve programın    

ne tür kitleye hitap ettiğini vurgulayan akıllı 

işaret sembollerinin anlamlarını biliyorum. 

90 4.28 .948 

9 TV program türlerini içerik, gerçeklik, 

kurgusallık, tüketimi hedefleme, yanlış 

bilgilendirme açısından irdeleyip 

değerlendiririm. 

90 3.92 .986 

10 Televizyonun birey ve toplumu 

yönlendirmede etkili bir kitle iletişim aracı 

olduğunu düşünüyorum. 

90 4.000 1.1708 
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11 Medya dışında başka alternatif bilgi ve 

eğlence kaynakları ararım ve kullanırım. 

90 4.27 .872 

12 Televizyon izleme alışkanlıklarımın 

farkındayım ve bu alışkanlıklarımı kontrol 

edebilirim. 

90 4.12 1.058 

13 Televizyon yayınlarının doğuracağı sorunları 

belirleyerek bunlardan korunma konusunda 

önlemler alırım. 

90 3.94 .928 

B
a

ğ
ım

lı
lı

k
 

14 Televizyona çok vakit ayırdığım için sosyal 

ilişkilerimi, eğitimimi veya başka görevlerimi 

aksatıyorum. 

90 1.84 .982 

15 Televizyonu problemlerden kaçmak ya da 

bunalım, kaygı, sorumluluk veya çaresizliği 

bastırmak için kullanıyorum. 

90 2.04 1.262 

16 İzlediğim programları düşünerek, tekrar 

televizyonun başına geçmek için 

sabırsızlanıyorum. 

90 2.33 1.199 

17 Televizyon izleyemediğim zamanlarda 

kendimi rahatsız, keyifsiz veya sinirli 

hissediyorum. 

90 1.76 1.095 

18 Düşündüğümden daha uzun süre televizyon 

başında zaman geçiriyorum.  

90 2.03 1.116 

Medya ve Televizyon Okuryazarlık Ölçeği İfadelere Yönelik Standart 

Sapma tablosu, 18 madde için incelendiğinde  (Tablo 8),  okuryazarlık 

faktörünü oluşturan 13 madde içerisinde okuryazarlık genel ortalamasının 

(4.01) üstünde değer alan diğer maddeler M2-3-4-5-8-11- ve M12 olmak 

üzere 7 maddenin ortalamanın üstünde yer aldıkları görülmüştür. Bu da 

uygulanan ölçekte bu bölüm öğrencilerinin medya okuryazarlık 

düzeylerinin çok yüksek olduğu bilgisini vermektedir. Tablo 8, bağımlılık 

noktasında incelendiğinde 5 madde içerisinde genel ortalamanın (2.00) 

altında değer alan diğer maddeler M14 ve 17. Olduğu görülmüştür. Diğer 

3 maddede ise ortalamanın üstünde değerler oluştuğu görülmüştür. Bu 

durumda Bağımlılık noktasında cevaplayanların orta seviyede oldukları 

bulgusuna varılmıştır.  

Sonuç ve Öneriler 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve 

Medya Yapımcılığı Bölümü Basım ve Yayın Teknolojileri Programında 

öğrenim gören öğrencilerin medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, öğrencilere ait medya 

http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolumler/gorsel-isitsel-teknikler-ve-medya-yapimciligi/
http://tbmyo.marmara.edu.tr/bolumler/gorsel-isitsel-teknikler-ve-medya-yapimciligi/
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okuryazarlıklarının iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu 

Karaman ve Karataş’ın (2009) gerçekleştirdiği araştırmada, öğretmen 

adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuyla 

örtüşürken, Kurt ve Som’un (2012) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü öğrencilerine yönelik yapılan araştırmada elde edilen 

BÖTE bölümü öğrencilerinin okuryazarlık düzeylerinin orta düzeyde 

olduğu bulgusuyla farklılaşmaktadır.  Bu farklılığın nedeni Basım ve 

Yayın Teknolojileri alanında Medya Okuryazarlık adı altında olmasada 

Basım ve Yayın alanlarında eğitim almalarından kaynaklandığı 

söylenebilir. Ayrıca, Çalışmaya katılan öğrenciler arasında; medya ve 

televizyon okuryazarlık ve bağımlılık düzeyleri, cinsiyetlere göre ayırım 

göstermemiştir. Buda iki grubun medya  ve televizyonu bilgi amaçlı 

kullandığı, becerilerini geliştirebilmeleri  için sadece bir kaynaktan değil 

bir çok kaynaktan yararlanarak daha bilinçli hareket ettikleri saptanmıştır. 

Basım ve Yayın Teknolojileri programında eğitim gören öğrencilerin 

farklı alanlardan gelmiş olmalarına karşın, medya okuryazarlığını bilinçli 

kullandıkları, medya iletilerini doğru algılayabildikleri, televizyonu 

yalnızca serbest zaman doldurma veya eğlence aracı olarak değil, aynı 

zamanda bir bilgi ve eğitim kaynağı olarak sorgulayabilme donanımına 

sahip oldukları görülmüştür. Bu bulgu, Tanrıverdi ve Apak’ın (2010), 

“medya okuryazarlığı bilinci, bireylerde televizyon, video, sinema, 

reklamlar, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki mesajlara ulaşarak bunları 

çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğini geliştirmektir” ifedesini 

desteklemektedir.   

Mezun olduktan sonra medya ve televizyonun farklı birçok alanında 

çalışmaya aday bu öğrencilerin, işlerini daha da bilinçli yapabilmeleri ve 

okuryazarlık düzeylerinin oldukça yüksek düzeye çıkartabilmeleri için bu 

bölümlerde de Medya Okuryazarlık derslerinin konulabileceği önerisi 

getirilebilir. Kesici ve Kızılkaya’nın (2016) belirttikleri gibi, medya 

okuryazarlığının aralıksız devam etmesi gereken bir yetenek olarak ve 

hayat boyu devam etmesi gereken bir süreç olarak değerlendirerek, 

öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, günlük 

hayatlarıyla bağlantı kurdurularak farklı bakış açıları kazandırılmış 

olunacaktır.  

Medya ve televizyon okuryazarlık ölçeği Meslek Yüksekokulumuzda, 

medyanın özellikle basılı materyal kısmında yer alacak olan Basım ve 

Yayın Teknolojileri Programına uygulandığı için okuryazarlık düzeyinin 

yüksek çıktığı tahmin edilmektedir. Bu noktada ölçeğin diğer fakülte ve 

yüksekokulların farklı programlarına uygulanarak okuryazarlık 

durumlarının belirlenmesi için kullanılması önerilebilir.  
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GÜNCEL ULUSLARARASI GELİŞMELER IŞIĞINDA 

TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI  

Halit Hamzaoğlu* 

Giriş 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) yıkılmasının 

ardından bağımsızlığını elde eden Türkmenistan dış politikada daimi 

tarafsızlık ilkesini benimsemiştir. 1991-2006 yılları arasında ülkeyi ilk 

Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov yönetmiştir. Niyazov, 22 Ekim 1993 

tarihinde Türkmenbaşı unvanını almıştır. Niyazov döneminde temel 

öncelik iç politika dinamiklerinin oluşturulmasına verilmiştir. Özellikle, 

Türkmenistan’ın uluslaşma süreci ve bu doğrultuda kurumsal yapının inşa 

edilmesi birincil öncelik olmuştur. Dış politika faaliyetleri ise büyük 

ölçüde daimi tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir. 

2006’da Niyazov’un vefatı sonrası göreve gelen Gurbanguli 

Berdimuhamedov döneminde söz konusu öncelikler geçerliliğini 

korumuştur. Türkmenistan’ın uluslararası politika bağlamında sahip 

olduğu daimi tarafsızlık statüsü sürdürülmüştür. Berdimuhamedov iç 

politikada Türkmenbaşı’nın oluşturduğu siyasi atmosfere uygun 

davranmıştır. Fakat dış politikada değişen ve dönüşen uluslararası sistemin 

yeni meydan okuma ve fırsatlarını göz önünde bulunduran bir perspektif 

izlenmeye başlanmıştır.  

2000’li yılların ortalarından itibaren dinamik bir şekilde kendini 

yenileyen uluslararası sistem birçok Orta Asya ülkesinin dış politika 

tercihlerinin değişimine sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda 

Berdimuhamedov liderliğindeki Türkmenistan da istisna teşkil 

etmemektedir. Özellikle, güncel çok kutuplu uluslararası sistemde 

Türkmenistan – Çin ilişkileri hızlı gelişimi göstermiştir. Çin’in 

Türkmenistan’a duyduğu ilginin merkezi konuları enerji kaynakları ve 

jeopolitik ulaşım stratejisidir. Türkmenistan – Çin doğal gaz boru hattı ve 

Tek Kuşak Tek Yol stratejik projesinde Türkmenistan’ın jeopolitik 

konumu ilişkilerin parametresini belirleyen temel konulardır. Çin’in 

Türkmenistan’a sağladığı finansal kredi ve yardımlar ikili ilişkilerin 

dinamiklerine istikamet oluşturmaya devam etmektedir.  

Çin’in genel anlamda Orta Asya ülkeleri ile kurmaya çalıştığı ilişkiler 

bütünü diğer uluslararası aktörler tarafından yakinen takip edilmektedir.  

Orta Asya bölgesinin geleneksel jeopolitik aktörü Rusya’nın ve küresel 

enerji jeopolitiğin lider ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri’nin 
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(ABD), Çin’in bölgeye yönelik boru hatları diplomasisine ve stratejik 

ulaşım projelerine hangi mekanizmalarla cevap verecekleri uluslararası 

sistemin gelişimiyle doğrudan ilintili olacaktır.  

Çalışmamızın temel sorunsalını güncel uluslararası sistemin 

değişiminin ortaya çıkardığı gelişmeler bağlamında Türkmenistan dış 

politikasının dinamiklerini incelemek oluşturmaktadır. Birinci bölümde 

uluslararası sistemin güncel durumu ele alınmaktadır. İkinci bölümde, 

Türkmenistan’ın dış politika faaliyetlerinin dinamiğini belirleyen daimi 

tarafsızlık ilkesinden bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde ise 

Türkmenistan’ın güncel uluslararası sistemdeki konumu araştırılmıştır. Bu 

bölümde Türkmenistan’ın konumu çok kutuplu uluslararası sistemin 

belirleyici aktörü olan Çin ile ilişkiler perspektifinden analiz edilmiştir. 

Mamafih,  Rusya ve ABD’nin Türkmenistan ve genel bağlamda Orta Asya 

politikalarının çerçevesi temel noktalarıyla vurgulanmıştır.  

I. Uluslararası Sistemin Güncel Durumu Üzerine 

Tartışmalar  

Soğuk Savaş sonrası uluslararası politikanın işleyiş şekli köklü 

değişime uğramıştır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli tek 

kutuplu uluslararası ilişkiler kısa süre mevcudiyetini sürdürse de özellikle 

2000’li yıllardan itibaren çok kutupluluk ve egemenlik kavramları sıkça 

gündeme gelmeye başlamıştır. Söz konusu kavramlar ulus devletler 

arasındaki eşit, karşılıklı çıkarlara ve işbirliğine dayalı bir yeni yapıcı 

mekanizma öngörmüştür.  Küreselleşmenin erozyona uğrattığı ve 

dolayısıyla içini boşaltmaya çalıştığı birçok önemli kavram yeniden 

uluslararası ilişkiler literatürünün merkezine taşınmıştır. Küreselleşmenin 

sonucu olarak ortaya çıkan politik çarpıklıkların giderilmesi özellikle 

önem arz etmiştir. Bu bağlamda ulus devletlerin yeniden dünya siyasetinin 

temel aktörü olması gereksinimi doğmuştur.  

Güncel uluslararası ilişkilerin temel yapısı çok kutupluluk kavramı 

çerçevesinde değerlendirilebilir. Kavramsal ve teorik enstrümanlar somut 

bir kombinasyonla uluslararası ilişkilerin sistemsel yapısı ile ilgili bir 

analiz havzası sunar ve böylelikle sistemik güçler dağılımının kargaşa 

/istikrar, hegemonya/ güçler dengesi, belirsizlik/ öngörülebilirlik inşa edip 

etmediğini sorgular. Bu bağlamda yapısal analiz sorunsalında istikrar ve 

güçler dengesi ön plana çıkan kavramlardır. Büyük güçler arasındaki 

mevcut dengenin istikrar oluşturucu ve/veya belirsiz güç dağılımı meydana 

çıkardığı güncel uluslararası ilişkilerin temel sorunsalıdır.  

Uluslararası ilişkiler “her zaman bugünkü biçimiyle düzenlemiş 

olmadığına göre, tarihsel olarak değişik uluslararası sistemden bahsetmek 

mümkündür.” (Viotti&Kauppi, 2014:55)  Çift kutuplu, çok kutuplu ve 

uluslararası ilişkiler tarihinde kısa süreli dönemsel mevcudiyetiyle tek 
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kutuplu yapıların, istikrar ve çatışma kavramlarıyla eş güdümde 

değerlendirilmesi kaçınılmaz gözükmektedir.   

Soğuk Savaş sonrası Batı’nın hâkimiyeti azalmakta ve liberal 

uluslararası düzeni şekillendiren Trans-Atlantik eksen dünya düzenini 

etkileme kapasitesini kaybetmektedir.”(Putten, Rood &Meijnders, 2016: 

8) Bu bağlamda Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistem “açık bir tek 

kutuplu süper güç yapılanması örneğini oluşturmamaktadır, ABD ve Çin 

liderliğinde çift kutuplu bir sisteme geçiş başlamaktadır.” (Brown, 2012:11)  

XXI. yüzyılda gelişen ABD-Çin çift kutuplu uluslararası sistemi Doğu 

Asya istikametinde bir çatışma riski oluşturabilir. Söz konusu risk ortamı 

Soğuk Savaş döneminde var olan Avrupa merkezli çift kutuplu sisteme 

nazaran daha fazla belirsizlik içermektedir. (Tunsjo, 2018:5) ABD merkezli 

kuramsal bakış “devletler arasında mümkün olan iki ana güç 

düzenlemesini çift kutupluluk ve çok kutupluluk şeklinde ifade etmekte ve 

çift kutupluluğun erdemine vurgu yapmaktadır.” (Mearsheimer, 2013:575) 

Jeopolitik, stratejik, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla ABD – Çin 

merkezli yeni çift kutuplu sistem birçok meydan okuma ve tehdidi 

beraberinde getirmektedir.  

Soğuk Savaş sonrası yapısal düzeyde çift kutupluluğun sona ermesi ve 

klasik büyük güç politikalarına geri dönülmesi çok kutuplu sistemi yeniden 

gündeme getirmiştir. Bu dönemde ABD tek kutuplu düzende “evrensel 

monarşi” kurallarını uygulayamamıştır. Askeri potansiyeli ile Rusya 

Federasyonu (RF), ekonomik potansiyel bağlamında ise Almanya ve 

Japonya ABD gücünü zorlayan uluslararası aktörler olmuştur. 

(Layne,1993:5) Çok kutuplu uluslararası sistemi savunan görüşlerin temel 

tezi  “uluslararası sistemin devlet merkezli olacağı, Birleşmiş Milletlerin 

(BM) daha bağımsız hareket edeceği, bölgesel kutupların ortaya çıkacağı, 

ittifak ilişkilerinin geçişken olacağı” çerçevesinde şekillenmektedir. 
(Kantarcı, 2012: 64)  

Güncel uluslararası sistemde çok kutupluluk G-20 ve BRICS (Brezilya, 

Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti) gibi platformları 

meydana getirmektedir. Aynı zamanda bölgesel örgütlenmelerin de rolü 

artmaktadır. Avrasya, Asya-Pasifik, Güney Amerika bölgelerindeki 

gelişmeler çok kutuplu sistemin jeopolitik kapasitesini ortaya 

koymaktadır. Bu çerçevede yeni stratejik yapılanmaların güncel 

uluslararası ilişkilerin pratik işleyişinde çok kutuplu sisteme ivme 

kazandığını gözlemlemek mümkündür. Çok kutupluluk güncel uluslararası 

ilişkiler sistemin dinamiğini belirleyen ve yükselen güçlerin de dâhil 

olduğu bir yaklaşımdır. Çok kutuplu uluslararası sistem “ittifaklar şeklinde 

gruplaşmamış beş veya altı güç merkezi olan bir uluslararası sistemdir.” 

(Goldstein&Pevehouse, 2015:100)  Çok kutuplu sistem “kimilerine göre, hiçbir 

ülkeye kolayca kazanma şansını vermeyen gücün nispeten eşit dağılımı 
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barışın güvencesidir.” (Goldstein&Pevehouse, 2015:100)  Fakat söz konusu eşit 

dağılımda belli başlı bir gücün giderek öne çıkması sistemsel dönüşümleri 

beraberinde getirmektedir.  

Günümüz itibariyle ekonomik süper güç haline gelen Çin, geleneksel 

büyük güçler sisteminin ve çok kutuplu uluslararası sistemin başat 

aktörüne dönüşmektedir. 2000’li yılların ortalarından beri Çin, sadece 

demografik, bölgesel ve dış politika etkisiyle değil, aynı zamanda fiziksel 

ekonomisinin büyüklüğü açısından süper güç statüsüne yakındı.(Poryatkov, 

2013:93) Çin ekonomik gücünü askeri güçle desteklediği anda söz konusu 

süper güç statüsünü tescil etmiş olacaktır. Çinli diplomatlar “Çin’in bir 

yandan dünya işbirliğine vurgu yapması gerektiğini ama aynı zamanda 

ordunun büyük bütçe artışı elde etmesinin” altını çizmektedirler. (Roskin, 

2013:563)  

Çin’in realist ekolünün temsilcileri de “Japonya, Tayvan ve ABD’nin 

oluşturduğu tehdidi frenleyebilmek için Çin’in askeri modernleşmeye 

ihtiyacı olduğunu” ileri sürmektedirler. (Roskin, 2013:562) Çin zaten 

“Japonya’yı geride bırakacak şekilde Doğu Asya’nın bir numaralı askeri 

gücü” olma özelliği taşımaktadır. (Roskin, 2013:587) Fakat son yıllarda askeri 

olarak güçlenmesine rağmen, savunma harcamaları açısından ABD’nin 

gerisindedir. (Poryatkov, 2013:93)  

Eski Çin Komünist Partisi Başkanı Jiang “2020 civarında, uluslararası 

sistemde sadece iki süper gücün (Çin ve ABD) olacağını” öngörmüştü. 

(Roskin,2013:587) Süper güç terimi “kültürel, teknolojik, askeri ve politik 

alanlarda diğerleri üzerinde küresel etkiye sahip bir ülkeyi” tanımlamak 

için kullanılmaktadır.(Goldring, 2019) Dolayısıyla, ekonomik ve teknolojik 

anlamda süper güç olan Çin’in tam donanımlı süper güç statüye kavuşması 

askeri ve kültürel anlamda yaşayacağı dönüşümle birebir bağlantılı 

olacaktır. Ayrıca, Çin’in süper güç olması açısından hâlihazırdaki siyasal 

iklimde küresel desteğe gereksinim duyacağı da açıktır. (Goldring, 2019) Bu 

bağlamda Çin’in güncel küresel ilişkilerdeki konumu uluslararası sistemin 

genel yapısını ve işleyiş şeklini etkileyecektir.  

Çin sadece ekonomik büyüklüğü ve askeri modernizasyonu ile değil, 

aynı zamanda stratejik içerikli projeleri ve girişimleriyle güncel 

uluslararası sisteme istikamet vermektedir. Çin’in Orta Asya ve Hazar 

havzasını da kapsayan Tek Kuşak Tek Yol projesi Pekin yönetiminin 

jeopolitik araçları da kapsamlı kullandığına örnek teşkil etmektedir. Söz 

konusu proje ekonomik içeriği kadar jeopolitik ve stratejik amaçları ihtiva 

eden bir potansiyele sahiptir. Çin’in dünyanın geri kalanıyla bağlantı 

kurmasına olanak sağlayan proje, Asya genelinde ekonomik büyümeyi 

teşvik etmeyi amaçlamaktadır. (Goldring,2019)  
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II. Türkmenistan Dış Politikasının Temel İlkesi: Daimi 

Tarafsızlık  

Türkmenistan dış politikası “Türkmenistan Anayasa’sına ve Daimi 

Tarafsızlık ilkesine ilişkin Anayasa hükmüne ve diğer yasal düzenlemelere 

dayanmaktadır.” (Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı) Bu çerçevede Türkmenistan 

dış politikası iç politikanın mantıklı bir uzantısıdır. Dış politika faaliyetleri 

BM tarafından tanınan daimi tarafsızlık ilkesinin uluslararası yasal statüsü 

ile belirlenmektedir. (Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı)  

Türkmenistan Anayasa’sının II. Maddesi daimi tarafsızlık ilkesinin 

temel yönlerini yansıtmaktadır. Söz konusu madde “Türkmenistan’ın 

uluslararası toplum tarafından tanınan ve yasalarla korunan daimi 

tarafsızlık statüsünden” bahsetmektedir. (Konstitutsiya Turkmenistana, 2016:1) 

BM’nin 3 Haziran 1995 tarihli ve aynı zamanda 3 Haziran 2015 tarihli 

“Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığı” konusuyla ilgili Genel Kurul 

kararlarında daimi tarafsızlık statüsünün tanınması ve desteklenmesi 

hususları yer almaktadır. (Konstitutsiya Turkmenistana,2016:1)  

Anayasa’da uluslararası toplum tarafından tanınan daimi tarafsızlık 

ilkesinin Türkmenistan’ın iç ve dış politikasının temelini oluşturduğu 

vurgusu yapılmaktadır. (Konstitutsiya Turkmenistana, 2016:1-2) Anayasa’nın 68. 

Maddesi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın statüsünü anlatmaktadır. 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın sadece en yüksek yürütme gücüne sahip 

olduğu ifade edilmektedir. (Konstitutsiya Turkmenistana, 2016:16) Bu çerçevede 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın “devlet bağımsızlığının ve aynı 

zamanda daimi tarafsızlık statüsünün garantörü olduğu 

vurgulanmaktadır.” (Malyshev, 2019:186)  

Türkmenistan’ın temel dış politika faaliyetleri daimi tarafsızlık ilkesi 

doğrultusunda şekillenmektedir.  1992’den itibaren daimi tarafsızlık ilkesi 

güçlü bir şekilde benimsenmiştir. Tarafsızlık ilkesinin bir sonucu olarak 

Türkmenistan’ın ulusal çıkarlarını korumak için bir politik çizgi 

geliştirilmiştir. (Djumayev, 2013:16) Bu bağlamda 1991-1995 yılları arasında 

Türkmenistan dış politikasının temel önceliğini tarafsızlık statüsünün elde 

edilmesine yönelik çabalar oluşturmaktaydı. (Djumayev, 2013:16)   

Tarafsızlık politikasının önemli bir unsurunu teşkil eden karışmazlık 

ilkesi ilk olarak Türkmenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov 

(1991-2006) tarafından 10 Temmuz 1992 tarihinde Helsinki’de Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) konferansında dile getirilmiştir. 

(Djumayev, 2013:16) Niyazov “diğer ülkelerin içişlerine karışmama ve pozitif 

tarafsızlık ilkeleri Türkmenistan dış politikasının temel istikametini 

oluşturacağını” ifade etmekteydi. (Mirzehanov&Tyulpakov, 2018:20)  

Bu süreçte Türkmenistan halkını tarafsızlık ilkesinin uygulanmasının 

faydaları konusunda bilgilendirmek ve ikna etmek için de yoğun kampanya 
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yürütülmüştür.(Djumayev, 2013:16) 15 Mart 1995 tarihinde İslamabad’da 

yapılan Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (EİT) zirve bildirisinde 

Türkmenistan tarafsız dış politikası bölgesel düzeyde de olsa ilk kez 

uluslararası tanınırlığı kazanmıştır. (Mirzehanov&Tyulpakov, 2018:21) 14-20 

Ekim 1995 tarihlerinde Kolombiya’nın Cartagena kentinde 

gerçekleştirilen Bağlantısızlar Hareketi toplantısında katılımcı ülkeler 

Türkmenistan’ın tam üye olarak kabul edilmesini desteklemiş ve 

tarafsızlık politikasını destekleyen özel bir bildiri 

yayımlamışlardır.(Mirzehanov&Tyulpakov, 2018:21) 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Niyazov, tarafsızlık ilkesinin BM 

nezdinde kabul edilmesi yönündeki çabalarını devam ettirmiştir.  Yoğun 

çabaların ardından söz konusu ilke 12 Aralık 1995 tarihinde BM Genel 

Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Böylelikle daimi tarafsızlık ilkesi,  

Türkmenistan’ı bağımsızlığını yeni elde etmiş diğer Orta Asya ülkelerinin 

izlediği dış politika çizgisinden ve programından farklı bir yöntemi 

seçtiğini gözler önüne sermiştir. (Djamiyeva, 2018:3)  

Bu ilke Türkmenistan’ın “dünya toplumunun tam yetkili bir öznesi 

olarak, dış siyasetinde daimî tarafsızlık, diğer ülkelerin iç işlerine 

karışmama, kuvvet kullanmama ve askerî blok ve ittifaklara katılmama, 

bölge ülkeleri ve dünya devletleriyle barışsever, dostça ve karşılıklı faydalı 

ilişkilerin gelişmesine yardım etme ilkelerine” bağlığını 

belirlemekteydi.(Terzioğlu,2013:74)  

12 Aralık 1995 tarihli BM Genel Kurulu kararı Türkmenistan’ın 

bağımsızlık sonrası uluslararası arenada kazandığı en büyük başarıydı. BM 

üyesi devletlerin neredeyse tamamı Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsünü 

onaylamışlardır. (Mirzehanov&Tyulpakov, 2018:21) Dünya siyasi haritasında 

yer alan bir ülkenin “daimi tarafsız ülke” olarak değerlendirilmesi BM 

tarihinde ilkti. Bu bağlamda 1995’teki karar BM pratiği açısından benzeri 

olmayan bir uygulamaydı. (Kurbanova, 2018:76) 185 BM üyesi ülkenin 

oybirliğiyle aldığı kararla Türkmenistan’ın uluslararası toplumda daimi 

tarafsızlık statüsü tanınmış ve desteklenmiştir. (Kurbanova, 2018:76) 

Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün uluslararası toplum 

tarafından benimsenmesi, “BM Şartı’ndan ileri gelen yükümlülüklerin 

yerine getirilmesini etkilememesi” hususunu da ihtiva etmekteydi.  
(Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Yasaları, 2020)   

Daimi tarafsızlık ilkesi Türkmenistan’ın dış dünyaya hızlı 

entegrasyonuna katkıda bulunmaktaydı. Bu çerçevede uluslararası 

aktörlerle ekonomik ve politik bağların kurulması ve geliştirilmesi 

açısından kapsamlı fırsatlar sağlamaktaydı. (Djumayev, 2013:16) Bu süreç 

diplomatik ve ticari-ekonomik bağlar inşa etmesinin yanı sıra, 

Türkmenistan’ın iç politik sitemini oluşturma önceliğinin başarıyla 

tamamlanmasına olanak sağlamaktaydı. (Djumayev, 2013:16)  Bu bağlamda 
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tarafsızlık ilkesi Türkmenistan’ın uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve yerini 

belirleyen en önemli özellikti. Bağımsızlığının ilk yıllarından benimsenen 

bu ilke dış politikanın genel yapısına yön 

vermekteydi.(Mirzehanov&Tyulpakov,2018:19)  

Daimi tarafsızlık ilkesi odaklı Türkmenistan dış politikasının temel 

amaçları aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: (Türkmenistan Dışişleri 

Bakanlığı)  

- Türkmenistan’ın devlet egemenliğinin korunması ve 

güçlendirilmesi, uluslararası sistemdeki rolünün ve öneminin 

artırılması; 

- Devletin iç gelişimi açısından uygun dış politika koşullarının inşa 

edilmesi; 

- Türkmenistan’ın ulusal çıkarlarının, uluslararası uygulamada var 

olan diplomatik iletişim biçimleriyle korunması ve bu istikamette 

hayata geçirilmesi; 

- Türkmenistan’ın siyasi ve diplomatik yollarla güvenliğinin 

sağlanması; 

- Eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde bütün uluslararası ortaklarla 

yapıcı ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin geliştirilmesi; 

- Türkmenistan’ın dış politika faaliyetlerinin uluslararası hukuk 

ilkelerine ve BM Şartı’na tam uyumunun temin edilmesi. 

12 Aralık 2015 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşgabat’ta 

gerçekleştirilen “Tarafsızlık Politikası: Barış, Güvenlik ve Kalkınma İçin 

Uluslararası İşbirliği” konulu uluslararası konferansta daimi tarafsızlık 

statüsünün yirminci yıldönümü münasebetiyle ‘Uluslararası Tarafsızlık 

Günü’ ilan edilmesi gündeme gelmiştir. (Kurbanova, 2018:83) 2 Şubat 2017 

tarihinde yapılan BM Genel Kurulu’nun 71. oturumunda bu öneri 

müzakere edilmiştir. Bu çerçevede 12 Aralık gününün ‘Uluslararası 

Tarafsızlık Günü’ ilan eden karar ve düzenleme kabul edilmiştir. 
(Kurbanova,2018:83)  

Bağımsızlık sonrası Türkmenistan dış politikası daimi tarafsızlık ilkesi 

perspektif ve önceliği etrafında şekillenmiştir. Türkmenistan dış 

politikasını diğer önemli önceliği komşu ülkelerle dostane ilişkilerin 

kurulması olmuştur. Genel anlamda bağımsızlığının ilk yıllarından 

Türkmenistan çok boyutlu bir dış politika çerçevesi inşa etmeye 

çalışmıştır. (Amanmuradov, 2013:231)  

Daimi tarafsızlık ilkesi Türkmenistan’ın güvenliğini korumak için 

elverişli dış koşullar oluşturmaktaydı. Tarafsızlık politikası aynı zamanda 

“önemli bir dış politika manevrası özgürlüğü sağlamış ve Niyazov rejimini 

dış müdahalelerden kısmen korumuştur.” (Troitskiy, 2014:67)  
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III. Türkmenistan’ın Güncel Uluslararası Sistemdeki 

Konumu 

Türkmenistan’ın güncel uluslararası sistemdeki konumunu Orta 

Asya bölgesinde ve geniş Avrasya coğrafyasında yaşanan jeopolitik 

gelişmelerden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Tarihsel 

ve jeopolitik bağlamda Rusya, ABD ve Çin gibi büyük güçlerin Orta 

Asya’ya ilgisinin temelinde coğrafi nüfuz kazanmak ve esas 

itibariyle stratejik ulaşım ve enerji yollarında etkin olma arzusu 

yatmaktadır. Günümüz itibariyle, Rusya ve Çin küresel ölçekte Orta 

Asya’daki jeopolitik gelişmeleri etkileyen iki temel aktördür. ABD, 

Avrupa Birliği (AB) gibi küresel aktörler Orta Asya’ya yakından ilgi 

duysalar da, etkileri söz konusu iki ülke kadar geniş çaplı olmamıştır.  

Sovyet sonrası dönem açısından Rusya’nın Orta Asya dâhil bütün BDT 

coğrafyasına yönelik tutarlı bir stratejisinden bahsetmek mümkündür. Söz 

konusu strateji BDT, Gümrük Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi 

araçlarla gerçekleşmektedir. (Safranchuk 2014: 15) Post – Sovyet dönemde 

Rusya’nın Orta Asya bölgesine yönelik uzun vadeli çıkarları çok 

açık ve nettir. Orta Asya’da çatışma olasılığının ortaya çıkması 

Rusya açısından güvenlik sorunsalı oluşturabilir Rusya, çatışma 

odaklı “yayılma etkisini önlemek açısından Orta Asya’da istikrarın 

korunmasını öncelemektedir.” (Bhatty 2008:48) 

Çin’in Orta Asya politikasına baktığımızda ise ekonomik genişleme ve 

ulaşım noktalarında stratejik üstünlük elde etme girişimlerini 

görülmektedir. Orta Asya bölgesi Çin’e “Çin ve Avrupa arasındaki 

karayolu irtibatı açısından” ulaşım koridoru beklentisi sunmaktadır. 

(Zhuangzhi, 2007:42) Ekonomik süper güç Çin’in Orta Asya’ya ilgisini 

belirleyen bir diğer önemli etken bölgenin sahip olduğu enerji 

kaynaklarıdır. Yıllık 30-40 bcm kapasitesiyle Trans-Asya boru hattı veya 

diğer adıyla Türkmenistan –Çin boru hattının maliyeti 6,5 milyar doların 

üzerindedir. (Yenikeyeff 2011: 70)  

Diğer büyük güç ABD’nin Orta Asya politikasına bakıldığında 

dönemsel değişiklikler ve konjonktüre bağlı bir strateji – taktik 

karışımı bir bölgesel siyaset izlendiğini görmek mümkündür. Rusya 

ve Çin politikalarında öne çıkan noktalar ABD için de geçerlidir. 

Enerji jeopolitiği, stratejik ulaşım ağı ve küresel güvenliği tehdit 

eden unsuların bölgede varlık gösterme eğilimi ABD’nin Orta Asya 

politikasını tanzim eden etkenlerdir. Türkmenistan sahip olduğu 

doğal gaz rezervleri açısından dünyanın en önemli ülkelerindendir. 

Petrol rezervleri de dikkat çekicidir, ancak dünyanın en büyük 

rezervleri arasında değildir. (Nichol, 2013:9) ABD, Türkmenistan ve 
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genel anlamda Orta Asya bölgesinin sahip olduğu enerji 

kaynaklarına ciddi ilgi duymaktadır ve ulus aşırı şirketler vasıtasıyla 

bölgede var olma çabası içerisindedir. 

Orta Asya gibi stratejik önemi büyük bölgede tek bir ülkenin 

jeopolitik konumunu ölçütlerini belirlemek oldukça zordur. Buna 

rağmen, Türkmenistan siyasi, kültürel, ekonomik ve jeo-stratejik 

açıdan tamamen benzersiz bir ülke profili çizmektedir. (Tyulpakov, 

2014:231) Hem Hazar havzasının hem de Orta Asya bölgesinin en 

önemli aktörlerinden olan Türkmenistan, uluslararası ilişkiler 

açısından önemini giderek artırmaktadır. (Tyulpakov, 2014:231) 

Türkmenistan’ın göreli ekonomik refahı enerji kaynaklarının 

ihracatı ile doğrudan bağlantılıdır. Petrol ve doğal gaz ihracatının 

ekonomik öncelikleri ulaşım altyapısının aktif gelişimine fırsat 

oluşturmaktadır. (Tyulpakov,2014:231)  

2006’da vefat eden İlk Türkmenistan Cumhurbaşkanı 

Niyazov’un dış politika çizgisi yeni Cumhurbaşkanı Gurbanguli 

Berdimuhamedov tarafından büyük ölçüde devam ettirildi. 

Türkmenistan Devlet Güvenlik Konseyi iç anlaşmazlığa mahal 

vermeden hızlı bir şekilde Berdimuhamedov’un adaylığı ile ilgili 

siyasal elitler arasında uzlaşı sağlamıştır. (Bohr, 2016:8)  

Fakat uluslararası ilişkilerin değişen yapısı itibariyle 

Türkmenistan dış politikasında bazı yeni eğilimler göze 

çarpmaktadır. Uluslararası politikanın güncel değişim sürecinde 

Türkmenistan sınırlarını güçlendirme politikası izlemeye başlamış 

ve bu bağlamda savunma harcamalarını artırmıştır. Aynı zamanda, 

25 Ocak 2016 tarihinde yeni bir askeri doktrin benimsemiştir. 

(Djardanova, 2016:4) Yeni askeri doktrinde tarafsızlık ilkesi çerçevesinde 

Türkmenistan’ın savunma gücünün güçlendirilmesi 

öngörülmekteydi. (Ria Novosti, 2016) Berdimuhamedov “yeni doktrinin 

ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlama istikametinde askeri-

politik, askeri-ekonomik ve askeri-stratejik temel, amaç ve hedefler 

sistemi oluşturacağını” ifade etmekteydi. (Ria Novosti, 2016)  

Yeni askeri doktrinin ulusal çıkarları korumayı ve askeri 

güvenliği garanti etmeyi amaçladığı ve bu bakımdan tamamen 

savunma karakterli olduğu vurgulanmaktaydı. (Ria Novosti,2016) Askeri 

doktrinin içeriğinin herhangi bir devleti hedef almadığı ve 

Türkmenistan’ın bütün devletlerle dostane ve iyi komşuluk ilişkileri 

geliştirmeyi öncelediği belirtilmekteydi. (Ria Novosti, 2016)  
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Afganistan’da savaşın yeniden şiddetlenmesi ve Türkmen-Afgan 

sınırındaki istikrarsız ortam Türkmenistan açısından ciddi güvenlik 

kaygıları oluşturmaktadır. 2016 askeri doktrinini bu çerçevede 

değerlendirmekte fayda vardır. (Shtirov,2016) Türkmenistan yetkilileri 

yeni doktrinin komşu ülkelerde yakından inceleneceğini 

inanmaktaydılar. Çünkü komşu ülkelerin kamuoylarında 

Türkmenistan’ın savunma alanında yetersiz olduğu düşüncesi 

hâkimdi. Söz konusu yetersizliğin nedeni olarak Türkmenistan’ın 

hiçbir askeri ittifaka katılmaması ve tarafsızlık politikası 

gösterilmekteydi. (Shtirov, 2016)  

Afgan sorununun devam etmesi ve çatışmaların yoğunlaşması Orta 

Asya bölgesi ve aynı zamanda Türkmenistan açısından bir dizi güvenlik 

sorunsalı oluşturduğunu söylemek mümkündür. Cumhurbaşkanı 

Berdimuhammedov, 21 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen 

Türkmenistanlı diplomatlarla görüşünde Afganistan ile işbirliğinin 

önemine değinmiştir. Bu ülkenin “bölgesel ve uluslararası projelerde 

tam teşekküllü katılımcı ve eşit bir ortak olarak yer almasının 

gerekliliğini” vurgulamıştır. (Novosti Turkmenistana,2018)  

Türkmenistan’ın güncel dış ilişkilerinde Çin oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Çin, Türkmenistan özelinde Orta Asya merkezli enerji 

projelerine kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yaklaşım Çinli 

şirketlere doğal gaz arama, üretimi ve taşımacılığı alanına erişimi 

sağlamaya yardımcı olmaktadır. (Bohr, 2016:5) Çin’in etkinliği 

Türkmenistan’daki enerji projelerini finanse etmesine olanak 

sağlamaktadır. Bu bağlamda Pekin yönetimi Türkmenistan’a Batılı 

şirketlerin sunamayacağı bir “paket anlaşma” önerme imkânı elde 

etmekteydi. (Bohr, 2016:5)  

ABD’nin güncel uluslararası politika bağlamında Çin’in Tek 

Kuşak Tek Yol girişimi karşısında ekonomik, jeopolitik ve stratejik 

araçlarının kısıtlandığını ifade etmek gerekmektedir. Dolayısıyla, 

ABD’nin Orta Asya’da gelişen Yeni Büyük Oyun’da Çin’in gerisinde 

kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Aynı olgu Rusya açısından 

da geçerlidir. Çin 2000’li yıllardan itibaren Orta Asya’da temel 

küresel aktör olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda ister genel 

Orta Asya politikasında isterse de Türkmenistan’la yürütülen ikili 

ilişkilerde Çin’in enerji ve ulaşım merkezli bir stratejiye sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla, Çin’in Türkmenistan 

politikasının temel istikametini enerji kaynaklarının tedariki 

oluşturmaktadır. (İppopolitov, 2017:90)   
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2000’de daha Niyazov döneminde Çin’in Türkmenistan 

politikasında ciddi bir ilerleme gözlenmekteydi. Temmuz 2000’de 

Çin lideri Jiang Zemin’in Aşgabat ziyareti sırasında enerji konuları 

gündemin ilk sırasını almaktaydı. Ziyarette Çinli şirketlerin 

Türkmenistan’da doğal gaz ve petrol arama ve üretme faaliyetlerine 

katılımı konusunda anlaşma yapılmıştır. Aynı zamanda 

Türkmenistan-Çin enerji boru hattının inşa edilmesi olasılığı 

müzakere edilmiştir.(Savkovich, 2010:88)  

2002 yılında Türkmenistan ve Çin arasındaki toplam dış ticaret cirosu 

100 milyon doları aşarak 113 milyon dolara ulaşmıştır. (Savkovich,2010:88) 
Aralık 2003’te Çin tarafı hükümetler arası anlaşma kapsamında 

Türkmenistan’a doğal gaz sektörün yeniden yapılandırmak amacıyla 3 

milyon yuan kredi sağlamış ve ayrıca 1,5 milyon yuan değerinde 

karşılıksız yardım yapmıştır.(Savkovich, 2010:88)  

Nisan 2006’da Niyazov’un Pekin ziyareti sırasında Türkmenistan – Çin 

enerji boru hattının inşasına dair anlaşma imzalanmıştır. (Savkovich, 2010:88) 
Anlaşma ile Çin’in Türkmenistan politikasını daha da somutlaşmıştır. Bu 

çerçevede enerji ve ulaşım gibi stratejik konular ikili ilişkilerin temel 

motivasyonunu oluşturmuştur.  

Berdimuhamedov’un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle birlikte 

Çin ile işbirliği öncelikli olmaya devam etmiştir. Cumhurbaşkanı 

Berdimuhamedov 2011’de Çin medya kuruluşlarına verdiği mülakatta “ 

Türkmenistan-Çin ilişkilerinin siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanları 

kapsayan çok yönlü işbirliğine dayandığını vurgulamıştır.” (Turkmenistan 

Zolotoy Vek, 2011) Berdimuhamedov, “Çin ile uzun vadeli, stratejik bir bakış 

açısı çerçevesinde işbirliği inşa ettiklerini” ifade etmiştir. (Turkmenistan 

Zolotoy Vek, 2011)  

Çin’in Orta Asya yönünde genişlemesinin belirgin karakteristik özelliği 

öncelikle ekonomik ve finansal araçlar vasıtasıyla politika üretmesidir.  

Çin, ekonomik ve finansal araçlarla Orta Asya’yı kendisine bağlayan 

geniş ulaşım ve enerji altyapısı oluşturmaktadır. (Malashenko, 2013:22) Söz 

konusu ulaşım ve altyapı, Çin’in Avrupa’ya doğru ilerlemesini 

sağlamaktadır. (Malashenko,2013:22) Bu çerçevede Çin açısından 

Türkmenistan, hem coğrafi hem de doğal kaynaklar bağlamında Orta Asya 

jeopolitiğinin anahtar ülkesi konumundadır.  Çin’in Tek Kuşak Tek Yol 

girişimine olumlu değerlendiren Berdimuhamedov projeyi faydalı olarak 

nitelendirmekteydi. Bu bağlamda Tek Kuşak Tek Yol girişiminin “Büyük 

İpek Yolu’nu yeniden canlandıracağını ve ülkelerin, halkların refahına 

katkı sağlayacağını” ifade etmekteydi. (Ria Novosti, 2019)  
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Çin’in Türkmenistan üzerinde elde ettiği ekonomik etkiye rağmen, 

Berdimuhammedov eski Cumhurbaşkanı Niyazov’un politikalarına benzer 

bir şekilde daimi tarafsızlık statüsünü ön plana tutmaya devam etmektedir. 

Bu bağlamda daimi tarafsızlık statüsü Türkmenistan’a güncel uluslararası 

politika sisteminde Çin, Rusya ve Batılı ülkeler arasında bir güçler dengesi 

inşa etmeye olanak sağlamaktadır. (Djardanova, 2016:4)  

Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov tarafsızlık politikasına bağlı 

kalmasının yanı sıra yeni uluslararası ilişkilerin gerçeklerine göz önünde 

bulundurarak, Türkmenistan’ın dünya ve bölgedeki konumunu revize 

etmeye başlamıştır. (Hudayberdiyeva, 2019:92) Sovyet sonrası dönemde 

Türkmenistan dış politikası siyasi, bölgesel ve jeopolitik nitelikteki 

zorluklardan etkilenmekteydi. Söz konusu zorluklar tarafsızlık statüsüyle 

aşılmaya çalışılmaktaydı.  

Ancak 2007’den sonra Berdimuhamedov liderliğinde dış ilişkileri 

geliştirme ve genişletme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. (Hudayberdiyeva, 2019:103) 
Dolayısıyla, savunma, güvenlik, ekonomi ve dış politika alanlarında 

kendini gösteren yeni bakış açıları uluslararası sistemde yaşanan önemli 

değişim ve dönüşümlerle birlikte ele alınmalıdır.  

Bu süreçte Türkmenistan dış politikasında yeni güçlü eğilimler 

gözlemlenmekteydi. Ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu Türkiye 

ile yakınlaşma politikası bu dönemde belirginleşmeye başlamıştır. Aynı 

zamanda Hazar hukuki statüsü ile ilgili sorununun çözümüne ilişkin 

temaslar yoğunlaştırılmış ve Afganistan meselesine ilişkin stratejinin 

gözden geçirilmiştir.  (Hudayberdiyeva, 2019:103) 

Türkiye’nin diplomatik çabaları sonucunda Hazar denizinde 

Türkmenistan ve Azerbaycan arasında var olan doğal gaz yatağı krizine 

çözüm perspektifi getirilmiştir. Bu çerçevede söz konusu krizin 

derinleşmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. (Hudayberdiyeva, 2019:103)  

2010 sonrası Türkmenistan dış politikasında çok yönlü ve çok boyutlu 

bir davranış şeklinin ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 

Berdimuhamedov yönetimi daimi tarafsızlık statüsünden taviz vermeyen 

fakat dış ilişkileri geliştirmeyi önceleyen bir çizgi izlemeye başlamıştır. 12 

Ağustos 2018 tarihinde Hazar’ın hukuki statüsü ile ilgili imzalanan 

konvansiyon bölge ülkeleri arasındaki iletişimi üst noktaya taşımıştır.  

14 Ağustos 2019 tarihinde Berdimuhamedov’un inisiyatifi ve ev 

sahipliğinde Birinci Hazar Ekonomik Forumu gerçekleştirilmiştir. Hazar 

denizine kıyısı bulunan ülkeler arasındaki “ekonomik işbirliğinin 

güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen forum, başta enerji olmak üzere 

ticaret, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğiyle ön plana çıkmıştır.” 

(Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Avaz, 2019) Söz konusu foruma Türk 

Konseyi (Keneşi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de katılmıştır. Türk 
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Konseyi Genel Sekreteri “Hazar Bölgesinde Sanayinin Gelişimi” konulu 

oturumda bölge ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin 

genişlemesine ilişkin umudunu dile getirmiştir. (Türk Keneşi, 2019)  

Böylelikle, Berdimuhamedov dönemi Türkmenistan dış politikası hem 

bölgesel hem de uluslararası düzeyde işbirliği geliştirme öncelikli bir 

çerçeveye kavuşmuştur. Bağımsızlığın ilk yıllarında daimi tarafsızlık ilkesi 

doğrultusunda daha çok iç politika odaklı gelişim göstermekteydi. 

Türkmenistan son yıllarda söz konusu ilkeye bağlı kalmakla birlikte,  

güncel uluslararası sistemin gerçeklerini göz ardı etmeyen bir pro-aktif ve 

çok boyutlu ilişkiler bütünü inşa etmeyi öncelemektedir.  

Sonuç 

Bağımsızlık sonrası Türkmenistan dış politikasının temel 

parametrelerini ve dinamiklerini daimi tarafsızlık ilkesi belirlemiştir. 

Türkmenistan dış politikasının davranış mekanizması söz konusu ilke 

perspektifinden gelişim göstermiştir. Bu bağlamda tarafsızlık statüsü 

Türkmenistan’ın uluslararası sistemdeki konumunu belirlemiştir.  

1995’ten itibaren daimi tarafsızlık ilkesi Türkmenistan’ın dış politika 

doktrininin temelini oluşturmuştur. Bu doktrin ilk Cumhurbaşkanı 

Niyazov’a Türkmenistan iç politika sorunsallarına odaklanmasına olanak 

sağlamıştır. Türkmenistan’ın bağımsızlık sonrası en temel sorunu ulus 

inşası ve kurumsallaşma ilgili olmuştur. Dış politikada tarafsız statü, 

Türkmenistan’ın ulus inşası sürecine uygun bir zemin hazırlamıştır. 

2000’li yıllara doğru Niyazov liderliğinde Türkmenistan’ın karşı karşıya 

kaldığı ekonomik, sosyal, beşeri sorunsallarında ve iç politikanın genel 

konularında belirli bir aşama kaydetmiştir.  

2000’den sonra dış politikanın gelişimi ve temel sorunsalı 

Türkmenistan’ın sahip olduğu enerji kaynaklarının dış dünyaya ihracatı 

çerçevesinde şekillenmiştir. Özellikle doğal gaz Türkmenistan’ın 

ekonomik ve sosyal alandaki istikrarını belirleyen temel ihracat ürünüydü. 

Türkmenistan’ın doğal gaz ihracatını çeşitlendirme arzusu bu dönemde 

oldukça belirginleşmişti.  

Söz konusu dönemde aynı zamanda Çin’in uluslararası ekonomik 

sistemdeki ağırlığı ve etkisi artmaktaydı. Orta Asya’ya coğrafi yakınlığı ve 

enerji kaynaklarına duyduğu gereksinim Çin’i Türkmenistan istikametinde 

çok boyutlu bir jeopolitik etkileşime yöneltmekteydi. 2006’da 

Türkmenistan – Çin doğal gaz boru hattının inşasına dair anlaşma 

imzalanması iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik bir düzeye yükseltmiştir. 

2013’te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ilan edilen Tek Kuşak 

Tek Yol projesi güzergâhında bulunan Türkmenistan ulaşım açısından da 

anahtar konumdadır.  
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Çok kutuplu uluslararası sistemin süper güç adayı Çin ile stratejik 

düzeyli ilişkilerin Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsüne nasıl etki 

edeceği tartışma konusudur. Özellikle, Orta Asya’da yaşamsal çıkarları 

olan Rusya ve küresel ölçekte Çin’in yükselmesine karşı cephe 

oluşturmaya çalışan ABD’nin tutumları belirleyici olacaktır.  
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KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 

Mehmet Ragıp Görgün 

  1. ADR Sözleşmesi ve Türkiye’de Yürülüğe Girişi 

  ADR (European Agreement Concerning International Carriage of 

Dangerous Goods by Road), “Karayolu İle yapılan Uluslararası Taşımalara 

Dair Avrupa Sözleşmesi”dir. 

Bu anlaşma, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun 

(UNECE, United Nations Economic Commission for Europe) bünyesinde 

30 eylül 1957 tarihinde Cenova’da imzalanmış 29 Ocak 1968’de yürürlüğe 

girmiştir (www.unece.org, 2018). Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, 

Belçika, Avusturya, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre arasında imzalan 

anlaşmaya daha sonra diğer ülkelerin katılımı gerçekleşmiş, 15 Ocak 

2018’de San Marino’nun katılımıyla taraf olan ülke sayısı 50’ye 

yükselmiştir (https://treaties.un.org, 2018). 1957 yılında UNECE 

tarafından imzaya açılan ADR konvansiyonu ülkemizde 2007 yılında 

kabul edilmiş ve 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Doğan, 2014, s. 

367). 2007 yılında imzalanan bu anlaşmada amaç, bu düzenlemeyi 

01.01.2009 tarihine kadar yürürlüğe koymaktı. Ancak, ADR uygulaması 

için idari altyapı henüz tam olarak hazır değildi. Örneğin, taşıtlar ve tanklar 

için kontrol ve test sistemi henüz oluşturulmamıştı, “güvenlik danışmanı” 

terimi belirsizdi ve ADR Sözleşmesi'nin taşıtları, ambalajları ve 

etiketlemeleri tanımlayan gerekliliklerini yerine getiren yerleşik bir kurum 

yoktu. Bunlara ek olarak, tehlikeli madde taşımacılığında en önemli faktör 

olan personelin eğitimi için yeterli altyapı hazır değildi. Bu sebeplerle 

yürürlüğe giriş tarihi gecikmiş ve ancak 2010 yılında yürürlüğe girmiştir 

(Klumpp & Çelebi, 2012, s. 304). Türkiye üzerinden taşınan tehlikeli 

maddelerin %90’sı 3. sınıfa giren yanıcı sıvılar, petrol türevleridir (Çelebi, 

Çebi, & Klumpp, 2012, s. 165).  

Tablo 1: 

Karayolu ile Yapılan Uluslararası Taşımalara Dair Avrupa 

Sözleşmesi’ne Taraf Olan Ülkeler 

 

Almanya Hollanda Makedonya 

Andorra İrlanda Moldova 

Arnavutluk İtalya Norveç 

Azerbaycan İngiltere Polonya 

Avusturya İspanya Portekiz 

Belarus İsveç Romanya 

                                                             
 (Dr.Öğretim Üyesi); Harran Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi. E 

mail:r.mehmetgorgun@hotmail.com 
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Belçika İsviçre Rusya 

Bosna Hersek İzlanda San Marino 

Bulgaristan Karadağ Sırbistan 

Çek Cumhuriyeti Kazakistan Slovakya 

Danimarka Kıbrıs Slovenya 

Estonya Letonya Tacikistan 

Fas Lihtenştayn Tunus 

Finlandiya Litvanya Türkiye 

Fransa Lüxemburg Ukrayna 

Gürcistan Malta Yunanistan 

Hırvatistan Macaristan  
Kaynak: (ADR). - United Nations Treaty Collection, European Agreement concerning the 

International Carriage of                Dangerous Goods by Road (ADR), 

https://treaties.un.org., Erişim Tarihi:24.01.2018. 

Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik olarak bir mevzuat gerekliliği 

1950’li yıllarda yaşanan bazı kazalarla tüm ilgili taşıma modunu yöneten 

kurum ve kuruluşların gündemine alınmıştır. Bu gündem sonucunda 

alınacak güvenlik ve emniyet tedbirleri ile olası tehditlerin bertaraf 

edilmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştır. Taşıma türü ve geçilen 

ülkenin değişmesi sonucunda her defasında kuralların değişmesi taşımayı 

zorlaştıracak ve imkansız hale getirecektir. Bu nedenle taşımaların dünya 

çapında ortak düzenlenmiş kanun ve kurallara göre yapılması zorunlu hale 

gelmiştir (Özdikmen, 2016, s. 11). Tehlikeli malları içeren kazalar nispeten 

nadirdir, ancak tehlikeli mal taşımacılığından kaynaklanan felaket 

olaylarının potansiyeli, büyük çaplı, çoklu ölüm ve yaralanmalara sebep 

olması, çevreye verdiği zararların temizlenmesi, insanların tehlikeli 

bölgeden tahliyesi  gibi yüksek maliyetleri olan taşımalardır (Kuncytéa, 

Laberge-Nadeaua, Crainicb, & A.Read, 2003, s. 192).  

ADR Konvansiyo’nuna göre  “tehlikeli mallar” ADR sözleşmesinde 

belirtilen ve tanımlanan maddelerdir. Ayrıca ADR sözleşmesinin Ek A' 

maddesinde belirtilen yasaklanmış bazı maddeleri ifade etmektedir. ADR, 

her iki yılda bir teknik gelişmelere ve yeni ürünlere göre  göre 

yenilenmektedir. ADR Sözleşmesi Ek A ve Ek B  iki bölümden 

oluşmaktadır. Ek A yedi bölümden oluşur ve genel hükümleri ifade eder 

(tanımlar, muafiyetler, tarafların güvenlik yükümlülükleri, tehlikeli 

maddelerin sınıflandırılması eşya, tank ve kaplar) kısacası, malların 

hazırlanmasına yönelik tüm gerekli düzenlemeler ve hususlar sonrasında 

sevkiyat prosedürleri ve sevkiyat dökümanlarını içeriri. Ek B, iki 

bölümden (8 ve 9) oluşur ve taşıma birimlerinin seçimi ve donatılması, 

bunların yapımı, taşıma birimlerinde taşınacak belgeler, taşıtlar ve 

sürücüler; Kısacası, yükleme ve boşaltma işlemleri de dahil olmak üzere, 

malların taşınması ile ilgili tüm şartları ve düzenlemeleri içerir (Blanco, 

2020). 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-14&chapter=11&clang=_en


668 
 

Karayolu taşımacılığı, tehlikeli maddelerin taşınmasında en fazla 

kullanılan taşıma seçeneği olmakla birlikte, ABD’de PHMSA’nın (Petrol 

Boru Hattı ve Tehlikeli Madde Taşımacılık Birimi) yayınladığı raporlara 

göre yine en fazla zarar etkisine sahip taşıma tipinin karayolu taşımacılığı 

olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda çeşitli taşıma şekillerinin 2005-2009 

yılları arasında ağırlıklı zarar oranları Şekil 24’ te gösterilmektedir. Tablo 

1’de ise ABD’de 2004-2013 yıllarında meydana gelen olaylar, yıllara ve 

taşıma şekillerine göre gösterilmiştir (Dizdar, 2020, s. 18). 

Şekil 1: 

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Zarar Etkisine göre Taşımacılık 

Modlarının Oranları 

 

 Kaynak: https://www.phmsa.dot.gov/ 

   2.Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına Dair Uluslararası Anlaşmalar 

  ADR (European Agreement Concerning International Carriage of 

Dangerous Goods by Road),   “Karayolu İle yapılan Uluslararası 

Taşımalara Dair Avrupa Sözleşmesi”. 

ADN (European Agreement Concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Inland    Waterways), “İç Su Yolu İle Yapılan Uluslararası 

Taşımalara Dair Avrupa Sözleşmesi”. 

 

ADN Sözleşmesinin amacı; 

 İç su yollarında tehlikeli madde taşımacılığının 

güvenliğini sağlamak, 

 Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında meydana 

gelebilecek kazalardan kaynaklanacak kirliliği önleyerek 

çevrenin korunmasına katkıda bulunmak, 

 Taşıma operasyonlarının kolaylaştırılması, 

 

https://www.phmsa.dot.gov/
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 Tehlikeli malların taşınmasında uluslar arası ticareti teşvik 

etmektir (Galierikova & Sosedova, 2017, s. 82). 

 

CRDT (Convention on Civil Liability for Damage Cause During Carriage 

of Dangerous Goods by Road, Rail and Inland Navigation Vessels) 

“Tehlikeli Maddelerin Kara, Deniz, İç Su Yolu Taşınması Sırasında Oluşan 

Hasarlarda sorumluluk sözleşmesi” (www.unece.org, 2018). 

RID (Regulations Concerning the International Carrige of Dangerous 

goods by Rail) Demiryolları ile yapılan Uluslararası Tehlikeli Madde 

Taşımacılığına Dair Kurallar (www.riigiteataja.ee, 2018). 

RID, aşağıdakileri de kapsayan tehlikeli malların nakliyecisi ve göndericisi 

için güvenlik kurallarını belirler. Bu kurallar aşağıdaki önlemleri kapsar. 

 Malların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında alınacak güvenlik 

önlemleri, 

 Vagonun ayrılmasından önce yapılacak tüm kontroller, 

 Taşınan yükle ilgili olarak, yükün ne kadar tehlikeli olduğunun 

sürücü tarafından bilinmesi için gerekli bilgilendirmelerin 

yapılmasının gerekliliği, taşıma sırasında tehlikeli maddenin ne 

olduğunun ve tehlike derecesini belirten tehlike tanımlama 

plaklarının  vagonlarda olması gerektiği, 

 Park ve Taşıma koşullarını, 

 Kaza veya olaylarda atılacak adımları kapsamaktadir 

(Galierikova & Sosedova, 2017, s. 20). 

 

IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code)” Uluslararası 

Denizyolu Taşımacılığı Tehlikeli Madde sözleşmesi”. 

Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği, 1960 yılında 

yürürlüğe giren  SOLAS (Safety for Life at Sea)  “Denizde Yaşam için 

Güvenlik” Sözleşmesinin bir eki olarak 1965 yılında kabul edildi. IMDG 

sözleşmesi, denizdeki her türlü kirlenmeyi önlemek için oluşturulmuştur. 

Sözleşme, aynı zamanda, deniz taşımacılığında taşınan malların güvenli 

bir şekilde taşınabilecekleri şekilde paketlenmesini sağlar. Sözleşme resmi 

bir nitelik taşır ve dünyanın her yerinde yük taşıyan tüm gemilere 

uygulanabileceği anlamına gelir. IMDG sözleşmesi Birleşmiş Milletler'in 

tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili uzmanlarının önerileri uyarınca 

IMO (International Maritime Organisation) “Uluslararası Denizcilik 

Örgütü” ile birlikte oluşturulmuştur. BM'nin bu önerisi 1956 yılında bir 

raporda sunulduktan sonra IMDG Yasası 1961'de hazırlanmaya başlanmış 

ve 1965 yılında kabul edilmiştir (www.marineinsight.com, 2018). 

DGR (IATA Dangerous Goods Regulations) “ IATA Tehlikeli maddeler 

Yönetmeliği” 



670 
 

1953'te IATA (International Air Transport Association) “Uluslararası 

Hava Taşımacılığı Birliği” üyesi havayolları, tehlikeli özelliklere sahip 

maddelerin, kontrol edilemezse, taşınan yolcuların, mürettebatın ve / veya 

uçakların güvenliğini olumsuz bir şekilde etkileyeceğini kabul ettiler. 

Diğer taşıma şekilleri ile ilgili tecrübeler, çoğu eşyanın ve maddenin 

güvenli bir şekilde taşınabileceğini göstermiştir; madde veya maddenin 

doğru bir şekilde ambalajlanması ve her pakette bulunan miktarların uygun 

bir şekilde sınırlandırılması koşuluyla. Bu tecrübeyi, hava taşımacılığı 

endüstrisinin kendine has nitelikleri ile birlikte kullanarak IATA, tehlikeli 

maddelerin havadan taşınmasıyla ilgili ilk düzenlemeleri geliştirdi. IATA 

Tehlikeli Ürünler Yönetmeliği'nin ilk baskısı 1956'da yayınlandı  

(https://agashirinov.files.wordpress.com, 2018). IATA Tehlikeli Mallar 

Yönetmeliği, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)  teknik 

talimatlarına  olarak hazırlanmıştır. Operatörlerin tehlikeli malları güvenli 

ve verimli bir şekilde kabul etmeleri ve taşıması için operasyonel 

gereklilikleri içerir. 

  3. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması 

Tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde elleçlenmesinin, istiflenmesinin 

ve depolanmasının ilk şartı lojistik sürece katılan kişilerin tehlikeli 

maddeler hakkında detaylı bilgilere sahip olmasıdır. Bu detaylı bilgilerin 

başında tehlikeli maddelerin içerdikleri riskler hakkında doğru bilgi sahibi 

olmak gelir. Halen dünyada bir yerden başka yere nakledilen on binlerce 

farklı kimyasal ürün olduğundan lojistik süreçte yer alan kişilerin kimyasal 

ürünlerin her birini adıyla tanımaları ve bunlarla ilgili riskleri bilmeleri 

imkansızdır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler tehlikeli maddeleri az sayıda 

grup içinde sınıflandırmıştır (Akçetin, 2013, s. 126). Tüm taşıma tipleri 

için (Kara, deniz, hava, demiryolu ve iç su yollarıyla taşıma) tehlikeli 

maddelerin sınıflandırılması ve risk tanımları da United Nations 

Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods ( Tehlikeli 

Maddelerin Taşınmasında Birleşmiş Milletler Uzman Komitesi) tarafından 

yapılmaktadır (www.arkasline.com.tr, 2018). 

Tehlikeli mallar, ilgili tehlike türüne göre sınıflara ve bölümlere ayrılır. 

Bu uluslararası sınıflandırma Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 

geliştirilmiştir. Dokuz ana kategori vardır: (1) patlayıcılar; (2) gazlar; (3) 

yanıcı sıvılar; (4) yanıcı katılar; (5) oksitleyici maddeler; (6) zehirli ve 

bulaşıcı maddeler; (7) radyoaktif maddeler; (8) aşındırıcı maddeler; (9) 

diğer tehlikeli maddeler (Kuncytéa, Laberge-Nadeaua, Crainicb, & 

A.Read, 2003, s. 191). 
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Sınıf 1: Patlayıcılar 

 

 

 

  

Sınıf 1.1: Kitle Halinde ve Birden  

Patlayanlar 

Kitlesel bir patlamaya neden olabilecek  

patlayıcıları  içerir.Bir patlama anında  

neredeyse tüm yükleri etkiler. Sınıf 1  

kapsamına giren maddelerden bir kısmı  

Trinitrotulen (TNT), barut, dinamit,  

havai fişek gibi sayılabilir. 

  

 

  

Sınıf 1.2: Parça Fırlatan Fakat Kitle  

Halinde Patlamayanlar 

Parça fırlatama riski olan ama kitlesel bir  

patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları  

içerir. 

  

 

  

 

 

Sınıf 1.3: Alevli Patlayanlar 

Yangın çıkarma tehlikesi olan, patlama  

şiddeti  hafif, az da olsa parça fırlatma  

tehlikesi mevcut, fakat kitle halinde  

patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları içerir. 

  

 

  

 

Sınıf 1.4: Düşük Zarar Veren Patlayıcılar 

Hafif patlama riski olan, etkileri bulunduğu 

Kabı aşmayacak, dışarıda bir patlamaya veya  

Yangına sebebiyet vermeyecek patlayıcıları 

 içerir.. 

  

 

  

Sınıf 1.5: Patlaması Zor Fakat Kitle  

Halinde Patlayabilenler 
Kitle halinde patlayabilecek ama çok zor 

 Patlayan  hassasiyeti çok düşük patlayıcıları  

içerir. 
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Sınıf 1.6: Patlaması Zor ve Kitle Halinde  

Patlama Tehlikesi Olmayanlar 
Hem çok zor patlayabilecek,  

hassasiyeti çok düşük olan ve  

aynı zamanda kitle halinde patlama  

tehlikesi olmayan patlayıcıları içerir. 

 

 

 

Sınıf 2 : Gazlar 
 

 

  

Sınıf 2.1: Yanıcı Gazlar 

Yanıcı gazların bir kısmı Propan, Bütan,  

Aerosol,Etan, Etilen olarak sayılabilir. 

  

  

 
 

  

  

 

Sınıf 2.2: Yanıcı ve Zehirli  

Olmayan Gazlar 
Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırılmış  

gazlar, basınçlı kryojenik gazlar, bir çözelti  

içinde bulunan sıkıştırılmış gazlar ve okside  

edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli 

 olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta  280  

kPa (40.6 psia)basınç muhteviyatı olan 2.1  

ve 2.3 sınıfına dahil olmayan gazlardır.  

Yanıcı ve zehirli olmayan gazların bir kısmı  

Argon, Helyum, Karbondioksit, Oksijen  

olarak sayılabilir (Özdikmen, 2016, s. 21). 

  

 
 

  

  

 

 

Sınıf 2.3: Zehirli Gazlar 

İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen ve taşıma  

sırasında sağlık tehlikesi yaratan Zehirli gazlar  

20°C ve altı sıcaklıkta, 101.3 kPa basınçta 

 bulunan  

(bu basınç altında kaynama noktaları 20°C  

veya altı olan) İnsan sağlığına zararları kesin olarak 

 kanıtlanmış olmasa da, hayvanlar üzerinde yapılan  

testlerde  

LC50 değeri 5000 ml/m3 üzerinde olan  
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maddelerdir. İyi havalandırılmış serin  

yerlerde saklanmalıdır. Bu gazlarla dolu  

tüpler ısı aldıklarında genişler,bu da  

patlamalara neden olduğu için çok  

tehlikelidir (Şencan & Yavuz, 2017, s. 66). 

 

 

Sınıf 3 : Yanıcı Sıvılar 

 
 

 

  

Yanıcı sıvıların bir kısmı, 

Benzin, Mazot, Tiner, Neft,  

Boya olarak sayılabilir. 

  

  

  

      Sınıf 4 : Yanıcı Katılar 
 

 

  

Sınıf 4.1: Yanıcı Katılar 

Sınıf 1’e dahil olan fakat etkinliği alınmış  

patlayıcılar veya üretici tarafından özellikle 

bu sınıfa dahil edilmiş maddelerdir. Yanıcı 

katılar olarak, Kauçuk,Kükürt,  

Naftalin (Özdikmen, 2016, s. 21),  

Fotoğraf Filmleri, Kaset Bantları  

sayılabilir (https://www.slideshare.net, 2018) 

  

 

  

 

Sınıf 4.2: Kendiliğinden Yanabilen 

Katılar 
  Kendiliğinden alev alan maddeler  

piroforik meddelerdir. Bunlar, hava ile  

temasın beşinci dakikasında ateş alan ya  

da hava ile temas ettiklerinde ek bir enerji  

kaynağına ihtiyaç duymadan ısınan  

maddelerdir. Bu sınıf dahil maddeler  

arasında, Mangal Kömürü, Beyaz ve S 

arı Fosfor bulunmaktadır. 
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Sınıf 4.3: Suyla Temas Ettiğinde  

Tehlike Arz Edenler 
Bu maddeler suyla temas halinde 

Yanıcı  ya da zehirli maddeler çıkaran  

maddelerdir. Müdahalede, genellikle  

yangın söndürme yöntemleriyle  

ilişkilendirilir,fakat bu alt kategori için 

tamamen uygunsuzdur. Bu tür maddeler, 

tamamen nemden uzak taşıma ve depolama  

gerektirir (Akçetin, 2013, s. 139).  

Tehlike ölçüsü 1 kg madde için saatte  

1 Litreden fazla gaz çıkarmaktır.  

Bu sınıfa dahil maddeler arasında  

Alkali alaşımlar, Baryum, Karpit,  

Ferro Silisyum, Magneyum Çinlo tozu ve 

 Kalsiyum sayılabilir. 

 

 

        Sınıf 5 : Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler 

 

 

  

Sınıf 5.1: Oksitleyici Ajanlar 

Bu tür maddele oksijen salgılayarak  

diğer maddelerin yanmasını sağlayan veya 

 çabuklaştıran maddelerdir. Bu sınıfa dahil  

maddeler arasında, Nitrat, Suni Gübre,  

Amonyum Sülfat, Baryum Klorat, Sodyum 

 Nitray, Amonyum Nitrat içeren gübreler  

sayılabilir (Özdikmen, 2016, s. 15). 

 

 

  

 

 

Sınıf 5.2: Organik Peroksitler 

Bu sınıfa dahil maddeler arasında,  

Peroksit, Sirke Asidi, Dibenzolperoksit,  

Hidrojen Peroksit 

sayılabilir (https://adrbook.com, 2018). 

 

 

      Sınıf 6: Toksik ve Mikrop Bulaştırıcı Maddeler 
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Sınıf 6.1: Toksik (Zehirli) Maddeler 

Zehirleyici sıvı ve katı maddeler; 

Deri ve göz soğurması, Mide-bağırsak  

yolu ve Solunum yolu ile zehirleyebilirler;  

Örn: Anilin, Arsenik, Metil Bromür,  

Karbon Tetraklorür, Triklor Etilen  

Pentaklor Fenol, Demir Silisyum,  

Çinko Fosfit, Siyanürler, Talyum-Baryum, 

Antimon-Kurşun bileşikleri, Magnezyum ve  

Kalsiyum Kloratlar, Cıva ve bileşikleri,  

Metil Alkol (istanbultip.istanbul.edu.tr, 2018). 

  

 

  

Sınıf 6.2: Mikrop Bulaştırıcı Maddeler 

Bulaşıcı hastalık muhteviyatlı maddeler  

bir patojen taşıdığı bilinen yada  

şüphelenilen maddelerdir.Patojenler  

hayvan yada insanlarda  hastalığa yol  

açan mikro organizmalar  (bakteri, virüsler,  

mantarlar vs.) yada diğer etkenlerdir. 

Tıbbi atıklar bu gruba dahil maddeler  

arasındadır. 

  

     Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler 
 

 

  

Radyoaktif 

Sarı RADYOAKTİF III (LSA-III) 

Etiketini  taşıyan maddeler. Bazı  

Rodyoaktif  maddelerde bu etiket  

kullanılmasa da radyoaktiviteyi 

gösterir afiş bulundurmaları gerekir. 

  

     

Sınıf 8: Aşındırıcı (Korozif) Maddeler 

 

 

  

Korozif 
Demir, Alimunyum gibi bazı metalleri  

aşındırdıkları gibi canlıları yakıcı özellik  

gösterirler. Örn: Asitler: Hidtoklorik Asit 

(Tuz ruhu),Sülfirik asit, Nitrik Asit (Kezzap), 

 Bazlar: Sodyum Hidroksit (Kostik), 

 Potasyum Hidroksit, Sodyum  

Hipoklorit (istanbultip.istanbul.edu.tr, 2018). 
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Sınıf 9: Diğer Tehlikeli Maddeler 
 

 

  

Diğer Tehlikeli Maddeler 

 Taşıma sırasında tehlike arzeden  

ama tanımlı sınıflardan herhangi  

birine uymayan maddeler bu sınıfa girer.  

Bu sınıfta aşağıdaki maddeler yer alır: 

 - Anestezik yada diğer tür zararlı  

maddeler. Bunlar uçuş ekibi yada gemi 

 personelinde görevlerini yerine  

getirmelerini engelleyecek derecede  

rahatsızlık yaratabilecek maddeler. 

 - Sıcaklık derecesi arttırılmış maddeler,  

zararlı maddeler, insan sağlığına zararlı 

 artıklar veya denizi kirletme riski  

olan maddeler (www.arkasline.com.tr, 2018). 

 

 4. ADR Sözleşmesini Amacı 

ADR sözleşmesinin amacı tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması 

sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden taşımaların 

gerçekleştirilmesini sağlamak taşıma faaliyetlerinde yer alan tarafların 

yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirlemektir. 

  5. ADR Sözleşmesinin Kapsamı 

5.1- ADR sözleşmesi, tehlikeli maddelerin taşınmasında görev ve 

sorumluluğu olan tüm tarafları kapsamaktadır. Yüklemeleri gerçekleştiren 

ve tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan her türlü araç gereç ve 

ekipmaları kapsamaktadır. 

5.2-Bu kapsama, yabancı plakalı araçların Türkiye içinde yapmış 

oldukları taşımalar da girmektedir.  

5.3- Kamu kurum ve kuruluşları da bu kapsama dahildir. Yetki belgesi 

almak zorunda olmayan kendi iştigal konusu ile ilgili özmal araçlarıyla 

tehlikeli madde taşımacılığı yapan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

Bu Yönetmelik,  

a- Ancak bu yönetmeliğin kapsamadığı bazı durumlar vardır. Savaş 

hali, olağanüstü haller ve uluslar arası anlaşmalar ile ilgili olarak 

uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri 

ADR sözleşmesinin kapsamına girmez. 

b-Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve temsilcilerinin yapmış oldukları 

tehlikeli madde taşımacılığı da ADR sözleşmesinin kapsamına 

girmez (http://www.ubak.gov.tr, 2018).  
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  6. Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar 

6.1- ADR hükümlerine ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne uygun 

olarak yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında genel kural bu taşımaların 

ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına çevreye zarar vermeden 

veya en azından çevreye kötü etkisi en az olacak şekilde taşınmasıdır. 

6.2-Tehlikeli maddeler ancak, ADR’nin bölüm 3, kısım 3.2 (tablo A) ve 

kısım 3.3 uyarınca taşıma işlemlerinden hariç tutulmamışsa ve ADR’nin 

bölüm 3, kısım 3.2 (tablo A) uyarınca taşıma için uygun bulunmuşsa 

taşınabilir. 

6.3- Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sorumluluğu bulunan 

taraflar ki bunlar, lojistik firmaları ve taşımacılar, şöförler, dolumu 

gerçekleştirenler, gönderenler, alanlar, yükleyenler, operatörler, 

ambalajlamayı, paketlemeyi gerçekleştirenler  ve işletmecilerdir. 

Kazaların, hasarların ve yaralanmaların önlenmesi veya bunların vereceği 

zararları en aza indirgemek için ADR hükümlerine uygun olarak gerekli 

olan her türlü tedbiri almak zorundadırlar. 

6.4-Tehlikeli maddelerin taşınmasına dahil olan taraflar, bakanlıkça 

yayımlanan tebliğ,   genelge ve yazılı talimatlara uymak zorunludur. 

 7. Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Özel Kurallar 

 7.1-Patlayıcı madde ve sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtların, boğaz 

köprülerinden ve boğaz tüp geçitlerinden geçişlerine ilgili valiliklerce 

Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak belirlenen usul 

ve esaslar dahilinde izin verilir. 

7.2-Patlayıcı madde yüklü taşıtlar tünel sınırlandırma kodu B, B1000C, 

C5000D ve E olan tünelleri, sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtlar ise tünel 

sınırlandırma kodu B1D, C1D ve D olan tünelleri kullanamaz. Ancak, 

alternatif güzergahın bulunmadığı durumlarda veya iklim, coğrafik şartlar, 

yol bakım onarımı gibi elverişsiz sebeplere bağlı olarak, trafiğin tünelin 

her iki ucunda da durdurulması kaydıyla valilik tarafından Karayolları 

Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak söz konusu taşıtların tünel 

geçişine izin verilir. 

7.3-Patlayıcı madde yüklü araçların veya bu yükü boşaltılmış ancak ADR 

hükümlerine uygun şekilde temizlenmemiş taşıtların otoyol veya 

çevreyolu veya devlet yolu veya yetkili merciler tarafından belirlenmiş 

güzergahlar dışında meskun mahaller içerisinde seyretmesine izin 

verilmez. Bu taşıtların, meskun mahaller içerisindeki boşaltma noktalarına 

gitmesi gerekiyorsa bu noktalara gitmeleri ancak trafik polisi veya zabıta 

nezaretinde mümkün olabilir. 

7.4-Tehlikeli madde yüklü veya bu yükleri boşaltılmış ancak usulüne 

uygun şekilde temizlenmemiş taşıtların meskun mahallerde yükleme ve 
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boşaltma süreleri hariç bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen park 

yerleri dışındaki alanlara park etmeleri yasaktır.  

8.Tünel Kategorileri 

Tüneller 5 kategoriye ayrılmıştır: A- B-C-D-E. Kısaca kategorileri 

açıklayalım;  

Tünel A= Tehlikeli madde taşıması için herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. 

Tünel B= Büyük bir patlamaya neden olabilecek tehlikeli maddeler için 

kısıtlanmış tünel. 

Tünel C= Çok büyük bir patlama, büyük bir patlama ve geniş alanı 

etkileyebilecek toksik maddelerin serbest bırakabilecek tehlikeli 

maddeler için kısıtlanmış tünel.  

Tünel D= Çok büyük bir patlamaya, büyük bir patlamaya ve geniş alanı 

etkileyebilecek toksik maddelerin serbest kalması veya geniş bir 

yangına neden olabilecek tehlikeli maddeler için kısıtlanmış tünel.  

Tünel E= Her türlü tehlikeli madde için kısıtlanmış tünel. UN 

Numaraları 2919, 3291, 3331, 3359 ve 3373.  

Bir maddenin “tünel kısıtlama kodu” “B” ise, bu durumda bu 

maddeyi taşıyan taşıma birimi B,C, D ve E kategorisine sahip 

tünellerden geçemez anlamına gelmektedir. 

 

  (-)                    bu maddeye ilişkin bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. 

“B”                  B, C, D ve E tünellerinden geçemez 

“B1000C”       Net patlayıcı kütlesi 1000 kg’ın üzerinde ise, B, 

C, D, E tünellerinden geçemez,   Net patlayıcı kütlesi 1000 kg’ın 

altında ise, C, D, E tünellerinden geçemez 

“B/D”             B (ilk kod) = tank içerisinde tehlikeli madde 

taşıyan araçlar B, C, D ve E’den geçemez, D (ikinci kod) = diğer 

araçlar D ve E’den geçemez 

“B/E”             B (ilk kod) = tank içerisinde tehlikeli madde 

taşıyan araçlar B, C, D ve E’den geçemez, E (ikinci kod) = diğer 

araçlar E’den geçemez 

  Aynı şekilde C, C5000D, C/D, C/E, D, D/E, E diye devam 

etmektedir. 

   

Örnek vermek gerekirse;  

UN 1005, Amonyak, saf, 2.3 (8), C/D= B tünelinden geçer, tüp 

içerisinde taşınıyorsa C tünelinden geçer, tank içerisinde 

taşınıyorsa C tünelinden geçemez, D ve E tünellerinden geçemez 
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UN 1203, Benzin, 3, II, D/E = B ve C tünellerinden geçer, 

variller içerisinde taşınıyorsa D tünelinde geçer/ tank içerisinde 

taşınıyorsa geçemez, E tünelinden geçemez. 

 

Bu vesileyle, tehlikeli madde taşıyan firmalarımızın bu hususu önem 

vermeleri, aksi takdirde büyük cezai işlemlerle karşı karşıya 

kalabileceklerini unutmamaları ve sürücülerine bu konuyu dikkate 

sunmaları önem arz etmektedir (UND.Org.tr, 2018). 

9.Taşınan Miktarla İlgili Taşıma Muafiyetleri (1000 Puan Kuralı)  

Bazı durumlarda ADR kurallarının bir kısmı uygulanmaz (SRC 5  

belgesine  gerek  yoktur,  yazılı  talimatlara  gerek  yoktur, etiketlemeye 

gerek yoktur gibi). Tehlikeli  madde  içeren  her  türlü  makine  ve  

teçhizatların taşınmasında ve özel kurtarıcılar veya gözetim altında çekilen 

kazaya karışmış veya arıza yapmış tehlikeli madde araçların taşınmasında 

ve tüm  önlemlerin  alınması  ön  koşulu  ile  acil  durumlara müdahale  

edilmesi, insan  hayatını  kurtarmak  veya  çevreyi korumak amacıyla 

yapılan taşımalarda ADR kurallarının bir kısmı uygulanmaz. 

Ayrıca taşınan mal miktarına bağlı olarak da ADR kuralları 

uygulanmayabilir. Taşınan mal miktarı aşağıda verilen formüle göre 

hesaplandığında 1000 kg geçmeyen tehlikeli maddelerin taşınmasında 

muafiyet geçerli olur ve ADR şartları aranmaz. 

Tehlikeli Madde Taşırken 1000 puanı geçmediğiniz sürece 
a- Araca levha takmak zorunda değilsiniz, 

b- Araca Turuncu levha takmak zorunda değilsiniz 

c- Çalışanlarınız yazılı talimat taşımak zorunda değilsiniz, 

d- Sıcaklık kontrolün zorunluluğundan muafsınız 

e- Küçük konteynırlarda taşınma kısıtlaması kalkıyor 

f- İndirme boşaltmalar kısıtlamalar kalkıyor 

g- 2 Kg’lık yangın söndürücü yeterlidir. 

h- ADR uygunluk taşıyan araçla taşınmak zorunluluğu 

kalkıyor. 

 

Miktar olarak muafiyet kurallarının uygulanması için aşağıdaki formüle 

göre hesaplamaların yapılması gerekmektedir. Bu hesaplamalara göre 

1000 kg geçmeyen tehlikeli maddelerin taşınmasında muafiyet uygulanır. 

 

1- Taşıma kategorisi 0  : Bu kategorideki tehlikeli 

maddelerde muafiyet      

   kuralları uygulanmaz. 

2- Taşıma kategorisi 1  : Taşınan madde miktarı x 50 

3- Taşıma kategorisi 2  : Taşınan madde miktarı x 3 

4- Taşıma kategorisi 3  : Taşınan madde miktarı x 1 
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5- Taşıma kategorisi   : Bu kategorideki maddeler              

taşınırken her koşulda  muafiyet kuralları uygulanır.  

 

Tablo 2: 

Taşıma Muafiyetleri Katsayıları ve En çok Taşınabilecek Miktarlar 

Taşıma Kategorisi Taşıma katsayısı En çok miktar kğ/lt 

0 Muafiyet Yoktur. 0 

1 Madde M. x 50 20 kğ - lt 

2 Madde M. x 3 330 kğ - lt 

3 Madde M. X 1 1000 kğ - lt 

4 Sınırsız Sınırsız 

 

Örnek : Aynı araçta aşağıdaki maddeler taşınmaktadır. Muafiyet kuralları 

uygulanır mı? 

1.  UN 1950 Taşıma Kategorisi 2 :  Taşınan Miktar: 300 kilogram 

2.  UN 1202 Taşıma Kategorisi 3 :  Taşınan Miktar: 20 litre 

UN 1950 T.K. 2: Madde Miktarı x 3 => 300 x 3 = 900 

UN 1202 T.K. 3: Madde Miktarı x 1 =>   20 x 1 =   20 

Toplam: 900 + 20 = 920,  1000 puanın altında olduğu için muafiyet 

kuralları uygulanır (mesutsezersrc.com, 2018). 

10.Tehlikeli Maddelerin Paketlenme Kuralları ve Paketlenme 

Grupları 

Tehlikeli mallar, bu tip maddelerin taşınmasına uygun taşıma üniteleri 

içinde taşınmalıdır. Konteyner içinde taşınıyorsa, konteyner güvenilir bir 

şekilde kapatılmalıdır. Tehlikeli mallar nakliye sırasında dışarıdan gelecek 

etkilerden de korunmalıdır. Nakliye koşulları normalse, paket titreşime, 

sıcaklık değişikliklerine, basınç değişikliklerine ve neme karşı 

korunmalıdır. Tehlikeli madde ile doğrudan temas eden paketleme parçası, 

bu tehlikeli madde ile direkt olarak temas ediyorsa  tehlikeli maddenin 

kimyasal etkisine karşı korunması gerekir. Gerekirse, paketleme yüzeyi, 

herhangi bir kimyasal etkiye neden olmayan özel malzemelerle 

kaplanmalıdır. Bu tür paketlerin sevkiyat öncesinde hasar görüp 

görmediğinin de kontrol edilmesi gerekir. Eğer pakette korozyon veya 
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başka herhangi bir hasar tespit edilirse, bu ambalaj kullanılmamalı ve 

yükleme yeni ambalajlarla paketleme yapılıncaya kadar ertelenmelidir. 

Sıvılar, sadece normal nakliye koşullarında belirli bir baskıya 

dayanabilen ve sızdırmazlıklarını koruyabilen ambalajlar halinde 

paketlenebilirler. Sıvı hiçbir koşulda ambalajın dışına yayılmamalıdır. 

Tehlikeli malların paketlendiği boş paketler ve ambalajlar ki bunlar plastik 

ve çelik variller, kaplar olabilir, aynı tehlikeli malları doldurulmak için 

yeniden kullanılabilir. Ancak, boş ambalaj için tam ambalajda olduğu gibi 

aynı şartlar geçerlidir. Boş ve yıkanmamış kaplar için temel gereklilik: 

dolu olanlarla aynı güvenlik özelliklerine sahip olması ve sızıntı 

olmadığından emin olunmasıdır. Boş ambalajlarla yapılacak taşımalardan 

önce veya bir onarım yapılmışsa bu onarımdan sonra mutlaka sızdırmazlık 

testlerinin yapılmış olması gereklidir. 

Tüm paketler, yetkili hükümet tarafından ve onaylanan sigorta 

şirketlerinin kalite gerekliliklerine göre üretilmeli ve test edilmelidir. 

Paketlerin üretimi ve testleri ADR kurallarına uygun olmalıdır. Tehlikeli 

mallar, her türlü malzeme en acil durumda dahi  (patlayıcılar ve radyoaktif 

maddeler hariç) zarar görmeyecek kadar iyi paketlenmelidir. Bununla 

birlikte, bazı durumlarda  paketler mal maliyetinden çok daha pahalıya mal 

olmaktadır. Ekonomik verimlilik sağlamak amacıyla, ADR Konvansiyonu 

tehlikeli malların paketlenmesinde üretim harcamalarını azaltan güvenlik 

hükümleri ve öneriler getirmektedir. Örneğin, İsveç ulusal test ve araştırma 

enstitüsü, önerilerin gerekliliklerini geçen mümkün olan en ucuz 

malzemeyi araştırmaktadır. Şirket yeni tür ambalaj üretimine başlamadan 

önce örnekleri test ediyor ve deniyor. Deneyler başarılı olursa, paket 

üretimine başlıyor. Ayrıca, paketler Birleşmiş Milletler işareti ile 

işaretlenmelidir (Batarlienė, 2008, s. 212-213). 

 

Tablo 3: 

Paketleme Grupları ve Tehlike Dereceleri 

Paketleme Grup Kategorisi Tehlike Derecesi 

I Yüksek tehlikeli madde 

II Orta tehlikeli/ tehlikeli madde 

III Az tehlikeli madde 

NOT :  Sınıf  1 -  2 -  5.2 - 6.2 ve 7 maddelerin PAKETLEME 

GRUBU YOKTUR. 

 

 

Birleşmiş Milletler Uzmanlar Alt Komitesinin önceden belirlediği 

testlerden geçen, sertifikalı, onaylı paket ve ambalajlar üzerinde, paket tipi, 

performansı ve test kriterlerigibi bazı işaretler bulunması gerekmektedir. 

Bahsi geçen bu işaretler, kullanılacak taşıma türüne göre bazı değişiklikler 

gösterebilir. Örnek vermek gerekirse, havayolu taşımacılığında 
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kullanılmak üzere üretilmiş bir paket, denizyolu taşımacılığında 

kullanılamaz ve bu durum paketin üzerinde belirtilmiştir (Dizdar, 2020, s. 

49).  

 

 

Şekil 2:  Paket İşaretleme Örneği 
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11. Ambalajlama İşaretleri 

Tehlikeli maddelerin taşınmasında bir ambalajın ne kadar dayanıklı 

olduğunu gösteren harflerdir. Aşağıdaki tabloda ambalaj kategorisini 

tanımlayan harfler ve tehlike dereceleri belirtilmiştir. 

 

Tablo: 4 

Ambalaj Grupları ve Tehlike Dereceleri 

Ambalaj Kategorisi Tehlike Derecesi 

X Yüksek dereceli Tehlikeli 

maddeleri taşıyabilen ambalaj 

Y Orta dereceli tehlikeli maddeleri 

taşıyabilen ambalaj 

Z Düşük dereceli tehlikeli 

maddeleri taşıyabilen ambalaj 

 

 



684 
 

 

12. Tehlike Tanımlama Numaralarının Anlamı  

ADR’ye göre  her tehlikeli maddenin tehlike tanımlama numarası ve BM 

numarasını içeren işaret ile etiketlenmesi gerekmektedir. BM numarasını 

kullanmanın ana avantajı, benzer isimlerin karıştırılmasının ortadan 

kaldırılması ve dil engellerinin aşılabilmesidir. Tehlikeli madde tanımlama 

numarası, tehlike derecesini temsil eden iki veya üç sayı içerir. İlk sayı 

birincil tehlikeyi ve sınıflandırmayı gösterir. İkinci sayı olası tehlikenin 

derecesini gösterir (genellikle ya sıfır ya da birincisinin tekrarlayan 

sayısıdır).Tehlike tanımlama numarası, turuncu bir işaretin üst satırında 

görüntülenir. Turuncu işaretin ikinci satırı BM' numarasını içerir. Tehlikeli 

madde içeren kamyon veya konteyner üzerinde olmalıdır. 

 

 

 
Yukarıdaki örneğe göre 33 bu maddenin yanıcı bir madde 

olduğunu göstermektedir. İki defa aynı sayının tekrarlanması ise 

olası tehlikenin çok yoğun olduğunu ifade etmektedir. Aşağıda 

bazı maddeleri ile ilgili örnekler görülmektedir (Galierikova & 

Sosedova, 2017, s. 20). 

 

33  :  Oldukça alevlenebilir sıvı  

30  :  Alevlenebilir sıvı 

238:  Alevlenebilir aşındırıcı gaz 

 

 

13.Yetki Belgesi ve İzin Alma Zorunluluğu 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre karayolu, denizyolu, demiryolu 

veya havayolu ile tehlikeli madde taşıyacak olan firmalar ve kişiler yetki 

belgesi sahibi olmalıdırlar. Bu yetki belgeleri olmadan yönetmeliğe 

tehlikeli madde taşımacılığı yapmaları mümkün değildir. İlgili 

yönetmeliğe göre  ancak , C1,C2, E2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki 

belgeleri sahipleri tehlikeli madde taşımacılığı yapabilirler. 

Ancak, kamu kurum ve kuruluşları kendi faaliyetleri ile ilgili olarak 

tehlikeli madde taşımacılığı yapıyorlarsa Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne 
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uymak kaydıyla yetki belgesi olmadan da tehlikeli madde taşımacılığı 

yapabilirler (http://www.ubak.gov.tr, 2018). 

Karayolu taşıma yönetmeliğine göre tehlikeli madde taşımacılığı 

yapacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile yetki belgesi sahibi olanlar 

ilgili yönetmeliğin ekinde yer alan aşağıdaki tabloda sınıfları belirtilen 

tehlikeli madde ve eşyaları taşıyabilmek için ilgili veya yetkili 

mercilerden; her bir taşıma seferi için ayrı ayrı izin almak zorundadırlar. 

 

Tablo 5: 

Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında İzin Alınması Gereken Kurumlar 

İzin Alınması Zorunlu Olan Tehlikeli Madde Sınıfları 

Tehlikeli Madde Sınıfı  İlgili Yetkili Kurum 

ADR’de belirtilen, Sınıf 1’deki patlayıcı 

ve patlayıcı içeren maddeler; 

İçişleri Bakanlığı 

ADR’de belirtilen, Sınıf 6.2’de yer alan 

ve alt grubu 11 olan yalnızca insanları 

etkileyen bulaşıcı maddeler; 

Sağlık Bakanlığı 

ADR’de belirtilen, Sınıf 6.2’de yer alan 

ve alt grubu 12 olan yalnızca hayvanları 

etkileyen bulaşıcı maddeler; 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 

ADR’de belirtilen, Sınıf 6.2’de yer alan 

ve  alt grubu 13 olan klınik atıklar. 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

ADR’de belirtilen, Sınıf 6.2’de yer alan 

ve alt grubu 14 olan biyolojik maddeler; 

Sağlık 

Bakanlığı 

ADR’de yer alan Sınıf 7’deki maddeler; 

(Radyoaktif Maddeler) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Kaynak: mesutsezersrc.com/bilgi-bankasi/adr-kitap-ozeti.doc, ADR Genel Bilgiler, 

Erişim Tarihi:06.02.2018 

 

Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak taşıtların ADR’nin 9 

uncu bölümünde belirtilen hükümlere uygun olduğunun Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca verilmiş bir belge ile belgelendirilmesi şarttır. 

14.Tehlikeli Madde Taşımacılığında İzlenecek Güzergahlar ve Park 

Yerleri 

Tehlikeli madde yüklü taşıtların izleyeceği güzergahlar ve park yerleri ile 

depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne uygun olarak,  

a- Şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nce,  

b- Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde 

ulaşım koordinasyon merkezlerince,  
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c- İl ve ilçe belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde il/ilçe 

trafik komisyonlarınca,  

d- Diğer yerlerde ilgili kaymakamlıklarca tespit edilir.  

e- Askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşıyan taşıtların izleyeceği 

güzergahlar ve park yerleri ile depolar, ADR’nin 8.4 bölümüne 

uygun olarak ilgili garnizon komutanlıkları ile koordine edilerek 

ilgili valiliklerce tespit edilir.   

15.Tehlikeli Madde Taşımalarında Tarafların Güvenlik 

Yükümlülükleri 

15.1. Göndericinin Yükümlülükleri 

Gönderici ADR kurallarına uygun bir şekilde sevkiyatları 

gerçekleştirmekle yükümlüdür. ADR kurallarına göre göndericinin 

sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

a- Göndericinin, tehlikeli maddelerin taşınmasında taşınan 

maddenin ADR’de sınıflandırıldığından ve tanımlandığından 

emin olması gereklidir.  

b- Gönderenin taşımacıya gerekli bilgi ve belgeleri vermesi 

gereklidir. Bunun yanında taşınacak tehlikeli maddeler ile ilgili 

olarak taşıma belgelerini varsa uygunluk, sertifika, onaylar ve 

yetkilendirmeler gibi belgeleri vermek zorundadır. 

c- ADR’de belirlenen işaretleri taşıyan tehlikeli madde taşınmasına 

uygun ambalaj, konteyner ve tankların kullanılmasını 

sağlamalıdır. 

d- Sevkiyat ve sevkiyat araçları ile ilgili gerekliliklere uymakla 

yükümlüdür. 

e- Boş, temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış tanklar uygun 

şekilde işaretlenmiş ve etiketlenmiş olup, temizlenmemiş boş 

tanklar kapatılmış ve dolu halindeki gibi  sızdırmazlığının 

sağlanması gereklidir. 

Eğer gönderici yüklemeleri gerçekleştirirken dışarıdan bir hizmet 

alıyorsa hizmeti sunan tarafın  ADR gerekliliklerini karşıladığından emin 

olmak için uygun önlemleri alır. Gönderici, bu noktada hizmeti kendisine 

sunan tarafın bilgi ve verilerine güvenir. 

Gönderici üçüncü bir taraf adına sevkiyatı gerçekleştiriyorsa, malı 

kendisine gönderene tehlikeli maddelerin ADR gerekliliğine göre 

yüklendiğini belirten bir yazı ile birlikte gerekli tüm belgeleri göndermek 

zorundadır.  
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15.2. Taşımacının Yükümlülükleri 

  ADR’ye göre taşımacının güvenlik ile ilgili yükümlülükleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

a-  Taşınacak tehlikeli malların ADR’de tanımlanmış olduğunu  

tespit etmektir.  

b- Taşınacak tehlikeli mallarla ilgili olarak ADR'de belirtilen tüm 

bilgilerin taşımadan önce gönderici tarafından sağlandığından ve 

verilen belgelerin yeterince açık olduğundan emin olmalıdır. Kağıt 

dokümantasyon yerine elektronik veri işleme (EDP) veya elektronik 

veri değişimi (EDI) teknikleri kullanılıyorsa, verilerin azından kağıt 

dokümantasyona eşdeğer bir şekilde mevcut olduğunu tespit 

etmelidir. 

c-  Taşıtların ve yüklerin belirgin kusurları, sızıntıları veya çatlakları 

olmadığını görsel olarak tespit etmelidir. Eksik ekipman olup 

olmadığını kontrol etmelidir. 

d- Tankların, portatif tankların, tank konteynerlerinin ve 

MEGC'lerin test sürelerinin geçip geçmediğini kontrol etmelidir. 

e-  Araçların yükleme kapasitelerinin geçip geçmediğini kontrol 

etmeli, aşırı yükleme yapılmasına izin vermemelidir. 

f- Araçların üzerinde takılı olması gereken  afişlerin, işaretlerin ve 

turuncu renkli plakaların 

kontrolünü yapmalıdır. 

g- Taşıma birimi, araç mürettebatı ve belirli araçlar için ADR'de 

öngörülen ekipmanın 

taşıma ünitesinde olmasını sağlamalıdır. 

 Taşımacı diğer taraflarca sağlanan bilgilere ve verilere 

güvenebilir.  

 Taşımacı, ADR kurallarının ihlal edildiğini tespit ederse 

bu durumda sevkiyatı bu gereklilikler yerine getirilene 

kadar durdurabilir. 

 Taşımacı taşıma sırasında taşımanın güvenliğini tehlikeye 

sokacak bir durum tespit ederse trafik güvenliği ve kamu 

güvenliğinin sağlanması için sevkiyat olabildiğince çabuk 

ve güvenli bir şekilde durdurulur. Taşıma işlemi sadece 

gönderilen sevkiyat, mevcut düzenlemelerle uyum 

içindeyse devam ettirilebilir. Yolculuğun geri kalanından 

sorumlu yetkili makamlar taşıma işleminin devam etmesi 

için onay verebilir. Taşımanın kalan kısmı için gerekli 

uygunluk ve onay sağlanamazsa, yetkili makamlar 

taşımacıya gerekli idari yardımı sağlar. Aynı durum, 

taşımacı, taşınan maddelerin tehlikeli niteliği hakkında 
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gönderen tarafından bilgilendirilmediğini yetkili 

makamlara bildirdiğinde de geçerlidir.  

  15.3. Alıcının Yükümlülükleri  

  ADR’ye göre alıcının yükümlülükleri şu şekilde sıralanabilir; 

a- Alıcı zorlayıcı nedenler olmadıkça malların kabulünü 

geciktirmemekle ve boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra 

kendisiyle ilgili ADR zorunluluklarının yerine getirildiğini 

doğrulamakla yükümlüdür.  

b- Konteynerler kullanılıyorsa, bu onayın ADR zorunluluklarına 

ilişkin bir ihlali açığa çıkarması halinde alıcı, taşımacıya konteyneri 

sadece ihlal giderildikten sonra iade eder.  

c- Alıcı diğer tarafların hizmetlerinden yararlanırsa (boşaltan, 

temizleyici, dekontaminasyon tesisi vb.), ADR'nin 1.4.2.3.1 ve 

1.4.2.3.2 zorunluluklarına uyulduğundan emin olmak için gerekli 

tedbirleri alır. 

15.4. Yükleyenin Yükümlülükleri 

  ADR kurallarına göre yükleyenin yükümlülükleri aşağıda verilmiştir:  

a-Yükleyen, yalnızca, ADR'de tanımlanan ve taşınmasına izin 

verilen tehlikeli malları taşımacıya teslim etmekle yükümlüdür.  

b- Yükleyen, ADR kurallarına uygun olarak paketlenmiş veya  

ambalajlanmış tehlikeli malları ve temizlenmemiş boş ambalajları 

teslim ederken ambalajların, paketlerin tahta ve çelik verillerin  zarar 

görüp görmediğini ve sızdırmazlıklarını  kontrol etmekle 

yükümlüdür. Yükleyen sızdıran veya sızdırma riski taşıyan ve zarar 

görmüş ambalajları, paketleri, varilleri, zarar giderilene kadar teslim 

etmez. Bu yükümlülük boş, temizlenmemiş ambalajlar için de 

geçerlidir.  

       c- Yükleyen, ADR’de belirtilen yükleme ve elleçlemeye ilişkin özel 

koşullara uymakla   yükümlüdür.  

d- Yükleyen, ADR’de belirtilen talimatlara göre tehlikeli malları 

konteynere yükledikten sonra Bölüm 5.3 uyarınca belirtilen levha 

takılması, işaretleme ve turuncu renkli plakalara ilişkin koşullara 

uymakla yükümlüdür.  

e- Yükleyen, ADR’de belirtilen yükleme talimatlarına uygun 

biçimde  ambalajları yüklerken, araç ya da büyük konteynerdeki 

tehlikeli malları göz önünde bulundurarak karışık yükleme 

yasaklarına ve yiyeceklerin, diğer tüketim maddelerinin ya da 

hayvan yemlerinin ayrılmasıyla ilgili zorunluluklara uymalıdır.  

  

 Yükleyen 1.4.3.1.1 (a), (d) ve (e) hallerinde diğer taraflarca 

sağlanan bilgilere ve verilere güvenebilir.  
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  15.5. Ambalajlayanın Yükümlülükleri 

  ADR’ye göre  ambalajlayan yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.  

 

a- ADR’de belirtilen yükleme talimatlarına uygun olarak, paketleme 

koşullarını veya karışık paketleme koşullarını ilgilendiren 

zorunluluklara uymak zorundadır.  

b- Ambalajları taşıma için hazırladığında, ambalajların 

işaretlenmesi ve etiketlenmesini ilgilendiren zorunluluklara 

uymalıdır. 

  15.6. Dolduranın Yükümlülükleri 

  ADR hükümlerine göre dolduranın yükümlülükleri aşağıda verilmiştir:  

 

a- Dolduran, ADR’de belirtilen dolum kurallarına uygun olarak, 

tankları doldurmadan önce   tankların ve donanımlarının teknik 

olarak yeterli olduğunu tespit etmekle yükümlüdür. 

b- ADR’de belirtilen talimatlara uygun olarak, dolduran, tankerlerin, 

tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tankların, portatif tankların, tank 

konteynerlerin ve MEGC'lerin bir sonraki test için sürelerinin 

aşılmadığını tespit etmekle yükümlüdür. 

c-Dolduran, Sadece ADR’de tanımlanmış olan ve taşınmasına izin 

verilen tehlikeli maddelerin  tanklara doldurmasını sağlamakla 

yükümlüdür. 

d-Dolduran tankı doldururken, bitişik kompartımanlardaki tehlikeli 

malları ilgilendiren zorunluluklara uygun hareket etmekle 

yükümlüdür. 

e-Dolduran, tankı doldururken, doldurulan madde için maksimum 

izin verilebilir doldurma derecesini veya izin verilebilir maksimum 

litre başına içeriklerin kütlesini gözlemelidir. 

f-Dolduran, ADR kurallarına uygun bir şekilde dolumu yaptıktan 

sonra bütün kapakların kapalı durumda olduğundan ve sızıntı 

olmadığından emin olmalıdır. 

g- Doldurduğu tankın dışında tehlikeli dolum maddelerinin 

artıklarının yapışmadığından emin olmalıdır.  

h- Dolduran, ADR’de belirtilen ve taşınmasına izin verilen tehlikeli 

maddeleri taşımaya hazırlarken, ADR’de belirtilen levhaların, 

işaretlerin, turuncu plakaların ve etiketlerin, tanklar, araçlar ve 

dökme yük taşımada kullanılan konteynerlerin üzerine Bölüm 5.3'e 

uygun şekilde takıldığından emin olmalıdır. 

i- (Rezerve edildi)  

j- Araçlara veya konteynerlere tehlikeli malları dökme halinde 

doldururken, Bölüm 7.3'teki ilgili hükümlere uyulduğunu 

araştırarak tespit etmelidir.  
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  15.7. Tank Konteyner / Portatif Tank İşletmecisi  

  ADR’ye göre tank konteyner / portatif tank işletmecisi özellikle 

aşağıdakilere uymalıdır:  

a-Yapı, donanım, testler ve işaretlemeler ile ilgili zorunluluklara 

uygunluğu temin etmelidir.  

b- Tankaların ve tank konteynerlerin gövdelerin ve donanımlarının 

bakımının, normal işletme koşullarında, tank konteyner / portatif 

tankın bir sonraki incelemesine kadar ADR zorunluluklarına uygun 

şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmalıdır.  

c- Tankların ve tank konteynerlerin, gövde veya donanımının 

güvenliğinin, onarım, değişiklik veya kaza durumunda azalma 

eğilimi göstermesi halinde ayrıntılı şekilde kontrol etmelidir.1.4.3.5 

ve 1.4.3.6 (Rezerve edildi)  

15.8. Boşaltanın Yükümlülükleri  

  ADR hükümlerine göre boşaltan aşağıdakilere uymalıdır:  

a- Ambalaj, konteyner, tank, MEMU, MEGC veya araç üzerindeki 

bilgiler ile taşıma belgesindeki ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru 

maddelerin boşaltıldığını araştırarak, tespit etmelidir.  

b-Boşaltma öncesinde ve esnasında, ambalajların, tankın, aracın 

veya konteynerin boşaltma işlemini tehlikeye sokacak şekilde zarar 

görüp görmediğini kontrol etmek. Böyle bir durum olduğunda, 

gerekli önlemler alınana kadar boşaltmanın gerçekleşmediğini 

araştırarak, tespit etmelidir. 

c- ADR’de belirtilen boşaltma ve elleçleme ile ilgili tüm 

zorunluluklara uymakla yükümlüdür.  

d- Tankın, aracın veya konteynerin boşaltılmasının hemen 

sonrasında:  

 Boşaltma işlemi sırasında tespit edilen ve tankın, aracın veya 

konteynerin dışına yapışmış tehlikeli kalıntıların temizlenmesi 

gereklidir. 

 Valflerin ve kontrol deliklerinin kapalı olduğundan emin 

olunmalıdır.  

e- ADR kurallarına ugun olarak araçların ve konteynerlerin temizliği 

ve dezenfekte edilmesi ile ilgili olarak belirtilen gerekliliklerin 

yerine getirildiğinden emin olmalıdır.  

f- Tank ve konteynerlerin tamamıyla boşaltılmasından sonra 

temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gereklidir. Bölüm 5.3'e göre 

gösterilen levha, işaret ve turuncu renkli plakaların artık üzerinde 

bulunmadığından emin olunmalıdır.  

 Boşaltan diğer tarafların hizmetlerini kullanıyorsa 

(temizleyici, dekontaminasyon tesisi vb.), ADR’de belirtilen 
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gerekliliklere uyulduğundan emin olmak için uygun tedbirleri 

alır.  

 

 16. Sürücü ve Diğer Personel Eğitimleri 

Genel olarak, yönetmelikler tehlikeli malların taşınmasıyla ilgilenen 

herkes için özel eğitim gerektirir. Kamyon şoförü eğitim programı, normal 

sürüşle ilgili işlevlere ek olarak, sürücü tarafından gerçekleştirilmesi 

gereken faaliyetlerin iki ana bölümünü kapsar. İlk bölüm “olaydan önce” 

veya önleyici faaliyetler, tehlikeli mal yönetmeliklerine aşina olmayı ve 

kamyon şoförünün tehlikeli malları tanımasını, tanımlamasını ve belirli 

ilgili işlevleri yerine getirmek üzere eğitilmiş olmasını sağlar. İkinci eğitim 

bölümü “kazadan sonra” veya müdahale faaliyetleri acil müdahale 

bilgilerini, sürücünün kendisini ve etrafındaki insanları korumaya yönelik 

tedbirleri içerir. Her iki parça için de kamyon şoförü eğitim programı, 

malzemenin anlaşılması ve uyumlu bir uygulama sağlayan pratik eğitim 

içermelidir. Sadece bilgi öğretimi yetersizdir. Bazı durumlarda, şöförün 

anında ve uygun müdahalesi çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek kazaların 

önlenmesini sağlayabilir.  

Tehlikeli malların taşınması sırasında yaşanacak kazaların önlenmesine 

yönelik programlar ve planlar karmaşık ve çok yönlüdür. Tehlikeli 

maddelerin karayolu taşımacılığında dört büyük önleyici tedbir kabul 

edilmiştir: 

 

 Düzenlemelerin geliştirilmesi ve bunlara uygunluk 

 Kamyon şöförü eğitimleri 

 Araç ve ekipmanların zamanında ve ADR hükümlerine uygun 

bakım ve onarımlarının yapılması 

 Tehlikeli maddelerin taşınması için uygun yol ağlarının 

tasarlanmasında mühendislik hizmetlerinden yararlanma. 

 

Dört önleyici tedbirin tamamı uygulanırsa, tehlikeli maddelerin taşınması 

sırasında yaşanacak kazaların minimal düzeye ineceği veya sıfır olacağı 

öngörülmektedir (Kuncytéa, Laberge-Nadeaua, Crainicb, & A.Read, 2003, 

s. 192). 

Uluslararası mevzuat kapsamında tehlikeli yükleri taşıyan sürücülerin ve 

tehlikeli madde taşıyacak araçların yüklenmesini, boşaltılmasını, sevki ile 

ilgili evrakları düzenleyen ve karar veren personelin eğitimi zorunludur. 

Özellikle IMDG Code, sadece bu kapsamda kalmayıp taşımanın 

gerçekleştirileceği taşıma türüne göre ek düzenlemeler ile ambalajı 

hazırlayan, taşıma ile ilgili teklifi alan ve verenleri de eğitime zorunlu 

tutmaktadır. 
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ADR kapsamında eğitimi zorunlu olan personelin görevine başlamadan 

önce eğitimlerini tamamlaması gerekmektedir. 

Türkiye’de tehlikelli madde taşımacılığı kapsamında sürücülerin eğitim 

zorunluluğu bir yönerge ile belirlenmiştir. Uluslararası geçerli bir ADR 

sertifikasına sahip sürücülerin yenileme eğitimleri Ulaştırma Bakanlığı 

tarafından yetkilendirilmiş Mesleki Eğitim Merkezlerince 

gerçekleştirilmektedir. 

ADR sertifikası 5 yıl geçerlidir. Bitiş tarihi belgede belirtilmektedir. Bitiş 

tarihinden 1 yıl öncesinden başlayarak bu süreç içersinde yenileme eğitimi 

alınması zorunludur. Belgenin bitiş tarihini geçirdikten sonra yenileme 

eğitimi alınamaz, tüm eğitimlerin baştan alınması gerekir (Özdikmen, 

2016, s. 67). 

   17. Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar ve Donanımları 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tehlikeli 

madde taşıyan araç ve üst yapıların teknik muayeneleri hakkında 

yönetmelik çıkarılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin 

karayoluyla taşınmasında can, mal ve çevre açısından güvenliği temin 

etmek için, tehlikeli madde taşıyan ADR Bölüm 9`da tanımlanan araçların 

ve ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların teknik muayenelerinin etkin 

ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir. 

Tehlikeli madde taşıyan araçlar için  ADR Uygunluk Belgesi/ Taşıt 

Uygunluk Belgesi düzenlenir. Çekici ve dorsesi için veya diğer bir deyişle, 

taşıtın arkasına yarı römork veya römork eklemek suretiyle oluşturulan 

araç kombinasyonlarında çekici ve yarı römork için  ayrı ayrı teknik 

muayene gereklidir.  

Her yıl teknik muayene yaptırmaları gereken araçlar ise ADR Kısım 9’un 

öngördüğü gerekliliklere uygun üretilmiş araçlar ile yurt içinde tehlikeli 

mal taşımacılığında kullanılmak kaydıyla izin verilen eski araçlardır. 

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan üst yapılara ilişkin ara ve 

periyodik muayeneler, ADR’de verilen zaman aralıkları dikkate alınarak 

gerçekleştirilir. Üst yapıya ilişkin bir sonraki ara muayene; üst yapı 

muayene sertifikasında belirtilen son bulma tarihinden önceki ya da 

sonraki 90 gün içerisinde yapılabilir. Bu süreyi aşanlar periyodik 

muayeneye tabi tutulurlar. 

Bir sonraki yıllık teknik muayene, muayene belgesinin son bulma 

tarihinden önceki ya da sonrasındaki 30 gün içerisinde yapılabilir. Bu 

durumda düzenlenecek belgenin bitiş tarihi muayenenin yapıldığı tarihe 

göre yazılır.  

Tehlikeli madde taşıyan araçların ve üst yapıların muayeneleri ile 

belgelendirilmeleri, Onay Kuruluşlarına ait muayene merkezlerinde veya 
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Onay Kuruluşunun atadığı Onay Kuruluşu uzmanı gözetiminde, Bakanlık 

tarafından işletme yetki belgesi verilen  muayene merkezlerinde yapılır. 

Her halükarda tüm muayene merkezlerinde düzenlenen belgeler onay 

kuruluşu uzmanı tarafından imzalanır. 

ADR Uygunluk Belgesi/ Taşıt Uygunluk Belgesi muayenelerine 

başlanılabilmesi için trafik tescil belgesinin aslı ile geçerli bir fenni 

muayene belgesinin ibraz edilmesi gerekir.  

Muayeneye başlamadan önce Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinin ibrazı zorunludur.  

Muayene giden araç muayene kriterlerini karşılayamaz ise bu durumda 

aracın muayene koşullarını hangi nedenlerle karşılayamadığı muayene 

raporuna işlenir. Muayene Raporunda belirtilen eksikliklerin 

tamamlanması için 30 günlük süre verilir. 30 günlük süre içinde araç tekrar 

muayene edilir raporda belirtilen eksikliklerin giderilip giderilmediği 

kontrol edilir.  Aynı muayene merkezine gelinmesi ve yapılan tespitler 

neticesinde araç rapordaki eksiklikler tamamlamışsa muayene belgesi 

verilir ve ek bir ücret alınmaz. Ancak, verilen  30 günlük süre içinde 

raporda belirtilen eksiklikler tamamlanmaz bu sürenin bitiminden sonra 

gelinen ikinci muayeneden tekrar ücret alınır. Muayenin son günü hafta 

sonu ve resmi tatil günlerine denk gelirse bu durumda hafta sonu veya 

resmi tatilin bitiminin akabindeki ilk iş günü mesai bitimine kadar araç 

muayenesi yapılabilir. 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 

üncü maddesinde görev verilen kurum ve kuruluşların denetimle görevli 

personeli tarafından yapılan yol kenarı denetimlerinde, ADR 

Uygunluk/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olan ancak, yeterliliğinin 

kaybolduğu tespit edilen araçların muayene merkezine sevk edilip 

muayeneleri yaptırılabilir. Bu durumda denetimi gerçekleştiren yetkili 

personel tarafından bir Uygunsuzluk Tespit Tutanağı düzenlenir. Bu 

tutanak olmaksızın muayene merkezine sevk yapılamaz. 

Üst yapılara ait muayene sonuçları Onay Kuruluşu tarafından Ek-2’de 

yer alan bilgileri de içerecek şekilde Muayene Raporuna işlenir. Bu rapor 

sonucuna göre, uygun bulunan üst yapılara Onay Kuruluşu tarafından Üst 

Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir. Ayrıca ara ve periyodik muayene 

tarihleri, onaylanmış kuruluş tarafından tank üzerindeki tank levhasına 

işlenir. 

Muayene Raporları, ADR Uygunluk Belgesi /Taşıt Uygunluk Belgesi ve 

Üst Yapı Muayene Sertifikaları, Onay kuruluşu tarafından 10 yıl süre ile 

bir sureti basılı olarak süresiz olarak da bilgisayar ortamında arşivlenir 

(www.kugm.gov.tr, 2018).  
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  18.Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlarda Bulunması Gereken Belge ve 

Ekipmanlar 

18.1. Araçta Bulunması Gereken Taşıma Evrakları 

 Taşıma Evrakı CMR, Taşıma İrsaliyesi (ADR 5.4.1.1.1) 

 Kaza /Yazılı  Talimatlar (ADR 5.4.3) 

Kaza/Yazılı talimatlar  

 

ADR‘nin en önemli evraklarından olup, sürücünün bir kaza sırasında 

nasıl davranması gerektiğini belirtmektedir. Gönderen, kaza 

talimatnamesinin içeriği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.Tek 

madde için, grup yükler için veya sınıfa özel olabilir. Kaza/Yazılı 

talimatlar sürücünün anlayacağı bir dilde olmak zorundadır. Bunun 

yanı sıra aşağıdaki dillerde olmak zorundadır: 

 

Çıkılan ülke 

Geçilecek ülkeler dilinde 

Araç sürücüsünün dilinde 

Varış ülkesi 

 

 Uygunluk  Belgesi (ADR 9.1.3.1-Sertifiakate of Aproval) 

 ADR Sürücü Belgesi (ADR 8.2.1) 

 Resimli Resmi Kimlik, Ehliyet, Pasaport (ADR 1.10.1.4) 

 ADR  Anlaşmasının Kopyası (ADR 8.1.2.1 ve 1.5) 

 Bazı Patlayıcı Maddelerin Taşınmasına Yönelik Yetki Belgesi 

(ADR 5.4.1.2.1c) 

 Radyoaktif  Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni(ADR 

5.1.5.2.2) 

 Araç Paketleme Sertifikası (İMO Belgesi-  ADR- 5.4.2) 

Konteyner ve araçlar için taşımanın deniz yolu ile devam etmesi 

durumunda. 

   18.2. Araçta Bulunması Gereken Ekipmanlar 

 2 adet teker takozu 

(http://tehlikelimaddetasimaciligi.blogspot.com.t, 2018) ( Araç 

ölçülerine ve lastik çapına uygun) 

 1 adet tehlikeli atık levhası (turuncu defter şeklinde) 

 1 adet boş/dolu levhası 

 2 adet E belgeli reflektör 

 2 adet CE belgeli çakar lamba 

 2 adet E belgeli seyyar reflektör 

 1 adet avadanlık 

 3 adet kesilmeye dayanıklı eldiven 
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 1 adet baret 

 1 adet ilk yardım seti 

 1 adet fosforlu yelek 

 1 adet mıknatıslı tepe lambası 

 1 adet gaz maskesi ve filtresi (drager marka) 
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ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME DİRENÇ ALGILARININ İŞYERİ 

DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: FİNANS SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

 

Melisa Karabay* & Halil Erman & Ferhat Tan 

GİRİŞ 

Örgütlerde işlerin yapılması için teknolojilere olan bağımlılığın artması 

nedeniyle, örgütlerdeki herhangi bir değişim çalışan davranışlarında da 

olumlu ve olumsuz etkilere neden olmaktadır. İşletmelerin varlığını idame 

ettirebilme, verimlilik, rekabet avantajı gibi nedenlere işletmeye büyük 

oranda katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, ilerleyen teknoloji, insanların 

işlerini daha iyi ve daha hızlı yapmalarına yardımcı olmakla kalmamakla, 

aynı zamanda örgütlerde yapılan çalışmalarda köklü değişiklikleri de 

beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan, değişimi bir tehdit olarak 

algılayan örgüt çalışanları söz konusu değişime karşı tepkisel yaklaşarak 

bir direnç mekanizması geliştirebilmektedirler. Örgütleri değişime 

sürükleyen pek çok unsur mevcuttur. Yapısal, teknolojik, beşeri veya 

stratejik herhangi bir değişiklik, birbirlerini potansiyel olarak etkileyen 

davranış kalıplarını da değiştirdiğinden çalışanlar değişime 

direnebilmektedir. Öte yandan, her değişikliğin isyan ve direnmeyle karşı 

karşıya kalacağını söylemek doğru değildir.(Tekin & diğerleri, 2000) 

Her sektörde değişime direnç ortaya çıkabilmektedir. Pek çok sektörde 

olduğu gibi, finans sektöründe de son yıllarda teknolojinin kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Ancak teknolojinin kullanıyor olması finans sektörü için 

sadece maliyetlerin düşüyor olması anlamına gelmemekte, değişime maruz 

kalan finansal kurumlarda örgüt yapısının, örgüt kültürünün ve işgücü 

özelliklerinin de farklılaşması demektir. Bu bağlamda, örgütlerde sadece 

teknolojik değişimlere uyum yeterli olmamakta, insan davranışı ve sosyal 

değişim de son derece kritik önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 

çalışanların örgütsel değişime direnç algısının (bilişsel, duygusal ve 

davranışsal değişim algısı) işyeri davranışlarına (iş performansı ve işten 

ayrılma niyeti) etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca örgüte 

güvenin değişime direnç algısının işyeri davranışlarına etkisindeki aracı 

etkisi de test edilmiştir.  
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Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; değişime direnç 

kavramına ait teorik çerçeve, ikinci bölümde ise ilgili literatür taraması ve 

kavramlar arası ilişkiler yer almaktadır. Son bölümde, araştırma 

hipotezlerine ait analiz ve bulgulara ait değerlendirmeler yer almaktadır.  

1. TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1 Değişime direnç kavramı 

Değişim, evrensel bir kavramdır ve sosyal sistemlerin içerisinde yer 

alan tüm yönetim sistemlerinde gerçekleşebilir. Değişim, tüm çalışma 

alanları için, bireysel veya örgütsel bağlamda farklılık ve sürekli çaba 

gerektiren bir süreçtir. Değişim fikri çoğunlukla endişe uyandırmaktadır 

çünkü insanlar değişimin getireceği belirsizlik sonucu oluşacak ekonomik 

kayıplardan, zorluklardan korkmaktadırlar. Örgüt, belirli bir büyüklükle 

sınırlandırılmış, birbirine ortak amaçlarla bağlı bir grup insan olarak 

tanımlanabilir. Bireyler, içinde bulundukları toplumdaki gelişmelere ve 

kendi deneyimlerinden edindikleri bilgilere bağlı olarak bazı davranış 

kalıpları geliştirirler. (Şimşek, 1999: 330) 

Örgütlerdeki yapısal, teknolojik, beşeri veya stratejik herhangi bir 

değişiklik bireylere yönelik bir tehdit olarak algılanabilmektedir. Bunun 

sonucu çalışanlar örgütsel değişime karşı direnç göstermektedirler. Her 

organizasyonda değişime direnç için farklı nedenler olabilir. Şimşek'e göre 

(1999: 330), değişime direnç, ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerle 

ortaya çıkabilmektedir. Hansen ve Julian'a göre (2007: 120), bireyler kendi 

bakış açılarını ve düşüncelerini destekleyen konulara dikkat etmektedir. Bu 

bağlamda, değişim eğer çalışanların bakış açılarına ve değer yargılarına 

aykırı ise, insanlar direnme eğiliminde olabilirler. Bireysel değerlere 

yönelik bir tehdit olduğunda direnç başlamaktadır. Bununla birlikte, her 

bireyin çok farklı özelliklere sahip olduğu ve değişimin sonucu olduğu 

düşünülen direniş sebeplerinin çok daha farklı olacağı unutulmamalıdır.  

Değişime direnç nedenlerinin duygusali davranışsal ve bilişsel 

yönleriyle ele alınması, bu dirençlere karşı stratejiler uygulayarak değişimi 

daha sağlıklı hale getirecektir. Öte yandan, her değişimin isyan ve 

direnmeyle karşı karşıya kalacağını söylemek doğru değildir. (Tekin & 

diğerleri, 2000: 76) Literatürde örgütsel değişimin temelini oluşturan ve 

destekleyen farklı teori ve yaklaşımlar vardır. Greenwood & Hinnings 

(1996) değişime direnci kurumsal teori, kaynak bağımlılığı yaklaşımı ve 

sosyal öğrenme teorisi konularına odaklanarak açıklamıştır. Örgütsel 

değişim içindeki teoriler üzerine bir başka çalışma yine Van de Ven & 

Poole (1995) tarafından yapılmıştır. Diğerleri ise, yaşam döngüsü 

(Cameron & Whetten, 1983), diyalektik (Benson, 1977) ve 

evrimdir.(Hannan & Freeman, 1977)  

1.2. İş performansı  
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İş performansı, çalışan davranışlarından belli bir süre boyunca beklenen 

toplam değeri ifade eder. (Motowidlo vd, 1997) Bu nedenle performans, 

bir davranışa sahip olma ölçüsü veya insanların çalışmalarının bir ölçüsü 

olarak tanımlanabilir. Performanstaki farklılıklar da, örgütsel davranışın 

değerinde beklenen farklılıkları ifade eder.(Motowidlo, 2003) 

Alanyazında, iş performansı farklı alt boyutlarıyla tartışılmakta ve 

öncüllerinin tespit edilmesine yönelik çok sayıda araştırma yer almaktadır.  

1.3. İşten ayrılma niyeti 

İşten ayrılma niyetini, diğer organizasyonlarda başka alternatif iş 

fırsatları aramak için bilinçli isteklilik olarak tanımlanabilir. (Tett & 

Meyer, 1993) Örgütlerde işten ayrılma niyeti yerel ve uluslararası yazında 

sıklıkla üzerinde durulan bir araştırma konusudur. Örgüt ve birey 

arasındaki psikolojik sözleşmeye dayalı bir alışveriş yer almaktadır. Bu 

alışveriş ile organizasyona bağlılık duyulmakta, başarı elde edilmekte ve 

iş memnuniyeti sağlanmaktadır. Bunların yokluğunda, işi bırakma niyeti 

ortaya çıkabilmektedir. (Azaklı, 2011: 84) Kişinin tutumlarının bir sonucu 

olarak oluşan bu niyet her zaman işi bırakma eylemine geçmeyebilir. 

(Özdevecioğlu, 2004: 99) Ancak harekete geçmezse de, bu davranış 

hakkında bir nevi haber verme niteliğine sahiptir. (Bal, Arı &Arı, 2010: 

146) 

1.4. Örgütsel güven 

Örgütlerdeki güven, çalışanlardan beklenen görevlerin tam 

verimliliğini yerine getirebilmesi için çok önemli bir kriterdir. Güven, 

ilişkiler ve karar alma ile ilgili duygular uyandırmaya yardımcı olan sosyal 

bir yapı şeklinde tanımlanabilir. (Lewis & Weigert, 1985) Daha önceki 

çalışmalar, liderlere ve örgüte güvenmeyi işteki ilişkilerin bir sonucu 

olarak örgütsel değişimin önemli bir unsuru olarak göstermiştir.(Neves & 

Caetano, 2009) Organizasyonel değişim, çalışanlarda hem süreçlere hem 

de sonuçlara ilişkin olumlu tepkiler (bağlılık) veya olumsuz etkiler (direnç) 

göstermesini sağlamaktadır.(Piderit, 2000; Smollan, 2011) 

2. ALANYAZIN TARAMASI  

2.1. Değişime direnç algısı ve iş performansı 

Çoğu şirket, performansını mümkün olan her şekilde arttırmaya 

çalışmaktadır. İş performansı, çalışan davranışlarından belli bir süre 

boyunca beklenen toplam değeri ifade eder. (Motowidlo & ark. 1997, 103) 

Alanyazında değişime direnç ve iş performansı arasındaki ilişkiye dair 

sınırlı sayıda çalışma (Balser & Stern, 1999; Kunze, Boehm, & Bruch, 

2013) yer almaktadır. Mevcut çalışmanın alanyazındaki ampirik 

çalışmaların yetersizliğini gidererek literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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2.2. Değişime direnç algısı ve işten ayrılma niyeti 

İnsan kaynakları yönetiminin örgütlerdeki başarısını gösteren 

faktörlerden biri de yetenekli personeli kuruluşta tutabilmesidir. Meyer 

(1993), işten ayrılma niyetlerini, diğer organizasyonlarda başka alternatif 

iş fırsatları aramak için bilinçli isteklilik olarak tanımlamıştır. Alanyazında 

değişim algısı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye dair sınırlı sayıda 

bulgu yer almaktadır. Struijs (2012)’de yaptığı araştırmada, değişime karşı 

direnç ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki ve bu ilişkiye iş tatmininin 

aracılık edip etmediği incelemiştir. Bulgular, değişime karşı direnç ile işten 

ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş tatmininin tam aracı rolünü ortaya 

koymuştur. Buna göre, değişime karşı daha fazla direnç yaşayan çalışanlar 

işlerinden daha az memnun olduklarından iş tatmini düşmekte ve böylece 

örgütten ayrılma niyetini artmaktadır. Mevcut çalışmanın alan yazındaki 

ampirik çalışmaların yetersizliğini gidererek literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

2.3. Lidere güvenin aracı etkisi 

Bilimsel çalışmalarda güven yapısı, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 

düzeylerde faaliyet göstermek olarak kavramsallaştırılmıştır. (Lewicki vd., 

2006) Literatürde, örgüte güvenin işten ayrılma niyeti ile arasındaki 

ilişkilerde aracı etkisini ölçen bazı çalışmalar (Chan, Huang, & Ng, 2008; 

Vlachos, Theotokis, & Panagopoulos, 2010; Oliveira, Gomide Júnior, Poli, 

& Oliveira-Silva, 2018) yer almaktadır.  

Şahin (2017)’de Kütahya’da madencilik sektöründe faaliyet gösteren 

bir işletmedeki beyaz ve mavi yakalı çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği 

araştırmada, örgütsel değişimin çalışanların güven ve bağlılık düzeyleri 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Bulgulara göre, değişim alt boyutlarından 

değişim sıklığı ve değişim belirsizliği ile örgütsel güven arasında kısmi 

ilişki; planlanmış değişim ile örgütsel güven arasında anlamlı ve pozitif 

yönlü ilişki bulunmuştur. Lines ve diğerleri (2005), örgütsel değişim ile 

güven ilişkini incelemiştir. Güven değişkeni ile iş performansı arasındaki 

ilişkiyi ortaya koyan araştırmalara (Colquitt, Scott, & LePine, 2007; 

Ariyabuddhiphongs & Kahn, 2017; Usikalu, Ogunleye & Effiong, 2015; 

Goris, Vaught, & Pettit, 2003; Huang, 2012) rağmen lidere güven ve 

değişim direnç algısı ile lidere güven ve iş performansı arasındaki 

ilişkisindeki aracı etkisini test eden araştırmaya rastlanmamıştır. Bu 

nedenle, çalışmanın yukarıda sözü edilen araştırma sorunsalına katkı 

sağlayacak öncül bir araştırma niteliğine sahip olduğu varsayılmaktadır. 

3.YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın amacı ve model 

Bu araştırmada, çalışanların örgütsel değişime direnç algılarının 

işyeri davranışlarına etkisini ölçmek amaçlanmaktadır. Bununla 
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birlikte, lidere güvenin değişimin direnç algısı, iş performansı ve işten 

ayrılma niyeti ilişkilerinde aracı etkisi de test edilecektir. İlgili literatür 

ışığında oluşturulan ve kavramsal modele yön veren hipotez ve 

araştırma modeli aşağıda gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kavramsal model 

H1a: Bilişsel değişim algısı ile örgütsel güven arasında anlamlı ilişki 

vardır. 

H1b: Davranışsal değişim algısı ile örgütsel güven arasında anlamlı 

ilişki vardır. 

H1c: Duygusal değişim algısı ile örgütsel güven arasında anlamlı ilişki 

vardır. 

H2a: Bilişsel değişim algısı ile iş performansı arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.  

H2b: Davranışsal değişim algısı ile iş performansı arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H2c: Duygusal değişim algısı ile iş performansı arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H3a: Bilişsel değişim algısı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H3b: Davranışsal değişim algısı ile işten ayrılma niyeti arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H3c: Duygusal değişim algısı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 
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H4a :Lidere güven, bilişsel değişim algısı ve iş performansı ile olan 

ilişkide aracı etkiye sahiptir. 

H4b :Lidere güven, davranışsal değişim algısı ve iş performansı ile 

olan ilişkide aracı etkiye sahiptir. 

H4c :Lidere güven, duygusal değişim algısı ve iş performansı ile olan 

ilişkide aracı etkiye sahiptir. 

H5a: Lidere güven, bilişsel değişim algısı ve işten ayrılma niyeti ile 

olan ilişkide aracı etkiye sahiptir. 

H5b: Lidere güven, davranışsal değişim algısı ve işten ayrılma niyeti 

ile olan ilişkide aracı etkiye sahiptir. 

H5c: Lidere güven, duygusal değişim algısı ve işten ayrılma niyeti ile 

olan ilişkide aracı etkiye sahiptir. 

3.2. Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini İstanbul ve Ankara ili’nde faaliyet gösteren 

bankalar ve sigorta şirketleri oluşturmaktadır. Örneklem ise bu çalışanlar 

arasından kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan 202 finans 

sektörü çalışanıdır. 

3.3. Veri toplama araçları 

Araştırmanın veri toplama aracı olarak kullanılan çevrimiçi anket 

formu on bölümden oluşmaktadır. Ankette katılımcıların değişim 

hakkındaki algılarını ölçmek için onsekizmadde, işleri hakkında 

görüşleri ile ilgili beşmadde, yöneticileri hakkında algıları için 

beşmadde, kurumları hakkında algıları ile ilgili yedimadde, iş tatmini ile 

ilgili üçmadde, devamlılık bağlılığı ile ilgili sekiz madde, kurum 

hakkındaki görüşleri ile ilgili sekiz madde, işten ayrılma niyeti ile ilgili 

üç madde, Anketin diğer kısmında çalışanların demografik bilgileri ile 

ilgili sorular yer almaktadır. 

İşten ayrılma niyeti ölçeği : Cammann ve diğerleri (1979) tarafından 

geliştirilmiş ve 3 sorudan oluşan ölçekte araştırmaya katılanlar, ankette 

yer alan sorulara 5’li Likert ölçeğine görekatılım derecelerini belirterek 

cevap vermişlerdir (örnek madde “çoğu zaman işten ayrılmayı 

düşünürüm”). Sorular işten ayrılmayı destekleyen ifadeler içerdiğinden 

puanların yüksek olması, çalışanın işten ayrılma niyetininyüksek olduğu 

anlamına gelmektedir. Türkiye’de, Gül ve diğerlerinin (2008) yaptığı 

çalışmada, bu ölçeğin geçerliliği kanıtlanmış ve güvenilirlik katsayısının 

α=,70 değerinden yüksek olduğu görülmüştür.  

Değişime direnç ölçeği: Oreg (2006) tarafından geliştirilen üç boyutlu 

Değişime Direnç Ölçeğinin İngilizce orijinali, öncelikle iyi derecede 

İngilizce bilgisine sahip iki İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi 

tarafından, birbirinden bağımsız olarak Türkçeye çevrilmiştir. (Akt. 

Çalışkan, 2019) Çeviriler yedi farklı alan uzmanı tarafından incelenip 
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karşılaştırılarak her bir maddeyi en iyi temsil ettiği düşünülen ifadeler, 

anlaşılırlık ve kültürel uygunluk kriterlerinde değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme sonucunda elde edilen Türkçe ölçek, yönetim 

organizasyon alanında çalışan iki akademisyen tarafından tekrar 

İngilizceye çevrilmiştir. Müteakiben, bu ölçek özgün ölçek ile 

karşılaştırılmış ve son aşamada 2 uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman 

değerlendirmeleri sonrasında ölçeğe son şekli verilmiş ve bu haliyle 

çalışmada kullanılması kararlaştırılmıştır. Ölçeğin orijinal formu, 5’li 

Likert tipi (1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen katılıyorum) bir ölçektir. 

İş performansı ölçeği: Çalışanların iş performansının ölçülmesinde; 

önce Kirkman & Rosen (1999), daha sonra ise, Sigler & Pearson (2000) 

tarafından kullanılan iş performansı ölçeği kullanılmıştır. Dört sorudan 

oluşan ölçekte sorular “İşimde göstermiş olduğum performans düzeyim 

yüksektir” şeklindedir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı her iki çalışmada 

da, 70’in üstündedir.Türkiye de Çöl (2008) tarafından akademisyenler 

üzerinde uygulanan ölçeğin güvenilirlik katsayısı .82 olarak tespit 

edilmiştir. Araştırmada cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır. (1= 

Kesinlikle katılmıyorum 5= Kesinlikle katılıyorum). 

Lidere güven ölçeği: Çalışanların liderine güven algısını ölçmek için 

Rich (1997) tarafından geliştirilen ve “Yöneticim çalışanları kandırarak 

asla bir avantaj sağlamaya çalışmaz” vb. ifadelere sahip 5 soruluk 

ölçekten yararlanılmıştır. 

3.4. Analiz ve bulgular 

3.4.1 Demografik bulgular 

Elde edilen veriler, istatistik paket programında analiz edilmiştir. 

Analizde öncelikle katılımcıların kişisel bilgileri ve ardından belirtilen 

ölçekler kullanılmış ve veriler bilgilere yönelik elde edilen bulgular 

gösterilmiştir. Araştırmaya göre katılımcıların çoğunluğunun (%41,6) 

18-29 ve en azının ise (%0,5) 60 ve üzeri yaş grubunda olduğu ifade 

edilebilir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde 

de erkeklerin %59,9 ile çoğunlukta olduğu ve kadın katılımcıların 

oranının ise %40,1 olduğu görülmektedir.  

3.4.2. Geçerlilik ve güvenirlik 

Sosyal bilimlerde nicel araştırma deseni çerçevesinde kullanılan 

analiz yöntemleri ve ölçeklerin, araştırmanın güvenirliği ve geçerliliği 

açısından bazı hususları karşılaması gerekmektedir. Bu maksatla 

geçerliliği ve güvenirliği sağlamak amacıile bazı analizler yapılmıştır. 

Sosyal bilim araştırmalarında ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama 

çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve keşfedici faktör 

analizi (KFA), kullanılan iki yaygın tekniktir. Ölçek farklı bir kültürde 

uygulanacaksa keşfedici faktör analizi yapılması önerilirken 
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değişkenler arasındaki ilişki incelenecekse ve faktörlerle ilgili maddeler 

biliniyorsa doğrulayıcı faktör analizi kullanılması önerilir. (Bandalos & 

Finney, 2010; Büyüköztürk, 2002; Kline, 2011)  

Araştırma yöntemi ve çerçevesi kapsamında yapılan keşfedici faktör 

analizi (KFA) ve korelasyon ile regresyon analizlerindeki anlamlı 

bulgular, araştırmanın yapı geçerliliğini göstermektedir. Ayrıca 

güvenirlik açısından veriler toplandıktan sonra istatistik yazılımı 

aracılığı ile yapılan ve Alfa (α) katsayısı ile ifade edilen ölçeklere ait 

güvenirlilik düzeyleri istenen seviyededir (α>0,70). Ölçeğin yapısal 

geçerliliği test etmek istatistik (SPSS) yazılımı ile yapılan keşfedici 

faktör analizi neticesinde modeldeki soruların 3 faktör altında 

toplandığı görülmüştür. Analizde çıkarım metodu olarak temel 

bileşenler seçilmiş ve döndürme metodu olarak varimax kullanılmıştır. 

Bir soru (DAD4) doğru faktör altında toplanmadığı için sonraki 

analizlere dahil edilmeyerek çıkarılmıştır. Keşfedici faktör analizi 

neticesinde, Kaiser-meyer-olkin (KMO) örneklem yeterlilik değerinin 

0,915 olduğu ve örneklem büyüklüğünün faktör analizi için çok iyi 

seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca Bartlett küresellik testinin anlamlı 

olması (p=.000<,001) maddeler arasındaki korelasyon ilişkilerinin 

faktör analizi için uygun olduğuna işaret etmektedir. (Gürbüz & Şahin, 

2018) Açıklanan varyans ise %61,2 olarak gerçekleşmiştir.  

3.4.3. Korelasyon analizi 

Araştırma kapsamında incelenen değişkenler arasındaki ilişkilerin 

varlığının ve yönünün belirlenebilmesi amacıyla korelasyon (Pearson) 

analizi yapılmıştır. Analiz neticesinde elde edilen sonuçlar Tablo 1’de 

sunulmuştur. Korelasyon katsayıları +1’e yaklaştıkça pozitif yönlü 

ilişki ve -1’e yaklaştıkça negatif yönlü bir ilişki söz konusu olmakla 

birlikte katsayının değerine göre ±0,3’ten düşük değerler zayıf, ±0,3 ile 

±0,7 arasındaki değerler orta ve ±0,7 ile ±1 arasındaki değerler pozitif 

veya negatif yönde güçlü bir ilişkiyi ifade etmektedir. (Gürbüz & Şahin, 

2018) 

Buna göre Tablo 1 incelendiğinde, öncelikle ölçeklerin 

güvenirliliğini gösteren Cronbach Alpha (α) sayılarının 0,7’nin 

üzerinde olmakla beraber güvenilir seviyede olduğu ifade edilebilir. Bu 

yöntem, ölçekte yer alan soruların homojen bir yapı gösteren bir bütünü 

ifade edip etmediğini araştırmakla beraber 0 ile 1 arasında değer alan 

bir katsayıdan oluşmaktadır. Bu değerin yorumlanmasında 0.60 ila 0.80 

arasındaki değerler ölçeğin güvenilir olduğunu gösterirken 0.80 ila 1.00 

arasındaki değerler ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu 

göstermektedir. (Kalaycı, 2010) Ölçeklere ait ortalamalar göz önüne 

alındığında ise bağımlı değişkenlerden iş performansının ortalamanın 
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üzerinde ancak işten ayrılma niyetinin ortalamanın altında olduğu ifade 

edilebilir. 

Tablo 1. Değişkenlere ait korelasyon analizi 

Değişkenler Art. 

Ort. 

SS 1 2 3 4 5 6 

Duygusal 

direnç algısı 
2,3109 ,75388 1      

Bilişsel 

direnç algısı 
3,7558 ,66170 -,484** 1     

Davranışsal 

direnç algısı 
3,7211 ,68107 -,514** ,826** 1    

İş 

performansı 
4,1696 ,63336 -,176* ,362** ,339** 1   

İşten 

ayrılma 

niyeti 

2,7178 1,54645 ,187** -,057 -,062 
-

,248** 
1  

Yöneticiye 

güven 
3,6993 ,92685 -,066 ,125 ,081 ,277** 

-

,388** 
1 

**Korelasyonlar 0,01 seviyesinde anlamlıdır (2-Kuyruk). 

Değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayıları 

incelendiğinde ise bağımlı değişkenlerden iş performansının diğer tüm 

bağımsız değişkenler ile korelasyonu söz konusu iken işten ayrılma 

niyetinin bağımsız değişkenlerden sadece duygusal değişim algısı ile 

düşük seviyede ve olumlu yönde (r=0,187) bir ilişkisi olduğu ifade 

edilebilir.  

3.4.4 Regresyon analizleri 

Değişim algısının alt boyutlarının bağımsız değişken olarak 

kullanıldığı ve bağımlı değişkenlerden iş performansı ve işten ayrılma 

niyetinin ayrı ayrı olarak yer aldığı regresyon modellerinde değişkenler 

arasındaki ilişkinin yönü ve nedenselliği incelenmiştir.  

 

Tablo 2. Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları (Bağımlı değişken: iş 

performansı) 

Model /  

Değişkenler 
 B 

Std. 

hata 
Beta  t p Tolerans VIF 

1 

(Sabit) 2,733 ,389  7,030 ,000   

Duygusal  ,016 ,065 ,019 ,244 ,807 ,724 1,381 

Bilişsel  ,249 ,113 ,260 2,207 ,028 ,313 3,191 

Davranışsal ,125 ,112 ,134 1,115 ,266 ,301 3,323 
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2 
(Sabit) 2,868 ,241  11,922 ,000   

Bilişsel ,346 ,063 ,362 5,491 ,000 1,000 1,000 

Bağımlı değişken: İş performansı 

Model 1:F (3,198) =10,427, p<,01, R2=0,14 

Model 2:F (1,200) =30,151, p<,01, R2=0,13 

Bağımlı değişkenin “iş performansı” olduğu çoklu regresyon analiz 

sonuçları %95 güven aralığı içinde istatistiksel olarak anlamlıdır (F 

(3,198) =10,427, p<,01). Düzeltilmiş R2 değeri 0,14’tür. Bu sonuç, 

bağımlı değişken olan iş performansındaki %14 oranındaki varyansın 

regresyon modeline dahil edilen değişkenler tarafından açıklandığını 

göstermektedir.  

Ancak Tablo 2’de yer alan Beta katsayıları incelendiğinde sadece 

bilişsel değişime direnç algısının (β=0,260 t=2,207 p<0,05) regresyon 

modelinde istatistiksel olarak anlamlı bir katkısı olduğu söylenebilir. 

Bununla beraber bağımsız değişkenlerden biri modelden çıkarıldığında 

anlamlı olmayan değişkenler anlamlı hale gelebileceği için (Gürbüz ve 

Şahin, 2018) anlamlı olmayan p değerine sahip değişkenler katsayı 

büyüklüklerine göre sırasıyla modelden çıkarılarak çoklu regresyon 

analizi yeniden yapılmıştır.  

Sonuç olarak ikinci regresyon modelinde sadece bilişsel değişim 

algısının (β=0,346 t=5,491 p<0,01) regresyon modelinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir katkısı olduğu söylenebilir. Bir başka ifade ile örgüt 

içindeki beklenen bilişsel değişime direnç algısı arttıkça iş 

performansının artacağı ve aralarında olumlu yönde ve doğrusal bir 

ilişki olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 3. Çoklu regresyon analiz sonuçları (Bağımlı değişken: işten 

ayrılma niyeti) 

Model / 

Değişkenler 
B 

Std. 

hata 
Beta t p Tolerans VIF 

1 

(Sabit) 1,272 1,002  1,269 ,206   

Duygusal  ,436 ,168 ,212 2,592 ,010 ,724 1,381 

Bilişsel  ,054 ,291 ,023 ,186 ,853 ,313 3,191 

Davranışsal ,063 ,289 ,028 ,220 ,826 ,301 3,323 

2 
(Sabit) 1,832 ,346  5,291 ,000   

Duygusal ,383 ,142 ,187 2,690 ,008 1,000 1,000 
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Bağımlı değişken: İşten ayrılma niyeti 

Model 1:F (3,198) =2,511, p=,06, R2=0,04 

Model 2:F (1,200) =7,236, p<,05, R2=0,04 

Bağımlı değişkenin “işten ayrılma niyeti” olduğu çoklu regresyon 

analiz sonuçları %90 güven aralığı içinde istatistiksel olarak anlamlıdır 

(F (3,198) =2,511; p=,06). Düzeltilmiş R2 değeri 0,04’tür. Bu sonuç, 

bağımlı değişken olan işten ayrılma niyetindeki %4 oranındaki 

varyansın regresyon modeline dahil edilen değişkenler tarafından 

açıklandığını göstermektedir.  

Ancak Tablo 3’de yer alan Beta katsayıları incelendiğinde sadece 

duygusal değişim algısının (β=0,212; t=2,592; p<0,05) regresyon 

modelinde istatistiksel olarak anlamlı bir katkısı olduğu söylenebilir. 

Modelden anlamsız etkiye sahip değişkenler çıkarıldığında sadece 

duygusal değişim algısının anlamlı etkisi bulunduğu görülmüştür. Bir 

başka ifade ile örgüt içindeki duygusal değişime direnç arttıkça işten 

ayrılma niyetinin artacağı (β=0,187; t=2,690; p<0,05) ve aralarında 

olumlu yönde ve doğrusal bir ilişki olduğu ifade edilebilir. 

3.4.5. Aracı değişken analizi 

Araştırma modeli kapsamında bağımlı değişkenler ile bağımsız 

değişken arasındaki ilişkiyi ileten veya başka bir ifade ile aracılık eden 

değişkenleri belirlemek amacı ile aracı değişken (mediation) analizi 

yapılmıştır. Aracı değişken (mediator), bağımsız değişkenin etkisini 

bağımlı değişkene ileten veya aracılık eden değişkenlere verilen genel 

bir addır. (Gürbüz & Şahin, 2018) Bu araştırmada aracılık etkisini 

incelemek amacı ile Hayes’in (2018) geliştirmiş olduğu Process 

modülü kullanılmıştır. Önceki regresyon analizlerine incelenen literatür 

çerçevesinde anlamlı etkisi olduğu düşünülen bazı değişkenler aracı 

değişken olarak eklenmiştir.  

Bulgular değerlendirildiğinde, bilişsel değişim algısı ile iş 

performansı arasındaki doğrudan ilişki (c) anlamlı ve orta düzeydedir 

(0,346). Aracı değişkenin modele dahil edildiğindeki ilişkiyi gösteren 

toplam etki (c') anlamlı ve düşük düzeydedir (0,294).  

Tablo 4. Aracı değişken analizi etki sonuçları (bağımlı değişken: iş 

performansı). 

Etki  Katsayı Sh T P Bootllcı Bootulcı 

Doğrudan (C') 0,294 0,061 4,797 ,000 0,171 0,415 

Toplam (C) 0,346 0,063 5,491 ,000 0,222 0,471 

Dolaylı (Αb) 0,054 0,024 --- --- 0,010 0,104 
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Tablo 4’e göre, bilişsel değişim algısı ile lidere güven arasındaki 

ilişki (α) anlamlı ve düşük seviyededir (0,262). Yine örgüte güven ile iş 

performansı arasındaki ilişki (b) anlamlı ve düşük seviyededir (0,213). 

Bilişsel değişim algısı ile iş performansı arasındaki doğrudan ilişki (c) 

anlamlı ve orta düzeydedir (0,346). Aracı değişkenin modele dahil 

edildiğindeki ilişkiyi gösteren toplam etki (c') anlamlı ve düşük 

düzeydedir (0,291).  

Tablo 5. Aracı değişken analizi etki sonuçları (bağımlı değişken: işten 

ayrılma niyeti). 

Etki  Katsayı Sh T P Bootllcı Bootulcı 

Doğrudan (C') 0,220 0,140 1,572 ,117 -0,171 0,415 

Toplam (C) 0,383 0,142 2,690 ,008 0,102 0,664 

Dolaylı (Αb) 0,163 0,060 --- --- 0,058 0,290 

Tablo 5’de yer alan işten ayrılma niyetinin bağımlı değişken (Y), 

duygusal değişim algısının bağımsız değişken (X) olduğu model 

görülmektedir. Duygusal değişim algısı ile işten ayrılma niyeti 

arasındaki doğrudan ilişki (c) anlamlı olmamakla beraber düşük 

düzeydedir (0,220). Aracı değişkenin modele dahil edildiğindeki 

ilişkiyi gösteren toplam etki (c') anlamlı ve orta düzeydedir (0,383). 

SONUÇ  

Örgütlerin açık bir sistem olarak hayatta kalabilmeleri, çevresel etkilere 

verdikleri yanıtlara bağlıdır. Bu nedenle, örgütsel değişim süreçlerini 

yönetmek oldukça zorludur. Değişen çevreye yeterince cevap verebilmek 

için örgütlerdeki teknik, ekonomik ve sosyal ilişkilerin değişime uğraması 

gerekebilir. Yenilikçi teknolojilerin finans dünyasında yerini almasıyla 

birlikte, özellikle bankacılık ve sigortacılık sektöründe, müşteri 

ihtiyaçlarının karşılanması, ödeme altyapılarının genişletilmesi ve 

teknoloji ile entegre edilmesi, rekabetin içinde yer alabilmelerini 

sağlamaktadır.  

Finans sektöründe açık inovasyon kavramlarının ön plana çıkmasıyla, 

yapay zeka, dijitalleşme çalışmaları hız kazanmaktadır. Bankacılık 

sektöründe müşteri ihtiyacının karşılanmasında, kredi kullandırım 

alternatiflerinin arttırılması; sigorta sektöründe poliçelerin dijital 

düzenlenmesi, yenileme işlemlerinin yapay zeka ile yapılması, risk 

değerlendirme mekanizmasının dijitale taşınması gibi birçok çalışmalar 

rekabetın içinde var olabilmek için devam etmektedir. Her organizasyonda 

değişimin farklı yansımaları görülmektedir.  
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Bu araştırmada, finans sektöründeki çalışanların örgütsel değişime 

gösterdikleri direnç algılarının işyeri davranışlarına (iş performansına ve 

işten ayrılma niyetine) etkisi ölçülmüştür. Çalışmada lidere güven ise 

yukarıda bahsedilen ilişkilerdeki aracı rolü üzerinden test edilmiştir. 

Bulgular incelendiğinde, bilişsel değişime direnç ile iş performansı 

arasında lidere güvenin aracı etkisine; duygusal değişime direnç ile işten 

ayrılma niyeti arasındaki ilişkide ise lidere güvenin aracı etkisine sahip 

olduğu görülmektedir. Alan yazında, mevcut ilişkilerin test edildiği 

destekleyici bir araştırmanın olmaması bu çalışmanın özgün değerine 

işaret etmektedir. Bununla birlikte, çalışmanın birtakım kısıtları da 

mevcuttur. Araştırma sadece İstanbul ve Ankara illerindeki finans sektörü 

çalışanları üzerinde uygulanmıştır.  

Gelecek araştırmalarda bölgesel farklılıklara göre örgütsel değişim 

algısının diğer sektörlere etkileri arasındaki ilişkiler incelenebilir. Çalışma 

sağlık sektörü, sanayi beyaz ve mavi yakalı çalışanlar ile de 

gerçekleştirilebilir. Ayrıca çalışmalarda değişim etkileri örgüte bağlılık, 

örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık, stres, liderlik, iyimserlik, tükenmişlik 

ve mobbing gibi farklı konular açısından da incelenebilir. 
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E-İLİŞKİSEL PAZARLAMA KAPSAMINDA OTEL WEB 

SİTELERİ 

Hotel Web Sites within The Contex of E-Relationship Marketing 

Tuğrul Ayyıldız* 

Giriş 

İnternet, küresel olarak birbirine bağlı büyük bir bilgisayar ağıdır. 

İnternet işletmelere reklam vermek, sipariş almak ve vermek, 

tanıtımlarını gerçekleştirmek ve dünya üzerindeki tüm müşterileriyle 

iletişim kurmak için ucuz bir araç sağlar. İşletme ile müşteri arasındaki 

ilişkiler elektronik ortamda güvenin oluşturulması ile sağlanabilir 

(Palumbo ve Herbig, 1998;253). İşletme ile müşteri arasındaki ilişki 

elektronik ortamda güvenin oluşturulması ile sağlanabilir. İnternetin 

anında ve doğrudan etkileşim kabiliyeti bulunmaktadır. Bu nedenle 

internet müşterilerle bireysel olarak iletişim kurmak için mükemmel bir 

kanaldır (Harridge-March, 2004;300). 

Günümüzde yüzbinlerce insan farklı amaçlarla seyahat etmektedir. 

Seyahat olayı içerisine dahil olan insanların büyük bir bölümü gittikleri 

yerlerde farklı otellerde konaklama gerçekleştirmektedir. Konaklama 

gerçekleştirecekler gittikleri bölgelerde kalacakları otellerin seçiminde bir 

çok faktörden etkilenmektedir. Otel işletmelerinin web siteleri bu 

faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlar konaklama 

gerçekleştirecekleri otel işletmesini seçerlerken otel işletmelerinin web 

sitelerini farklı açılardan incelemektedirler. Örneğin otel işletmesi ile 

ilgili bilgiler, bulunduğu konum, otel odaları, otelin sunmuş olduğu 

imkanlar gibi otel işletmesine özgü özellikler insanların otel işletmesi 

tercihlerinde etkili olabilmektedir.  

Otel işletmeleri yoğun rekabet ortamı içerisinde müşterilerine daha iyi 

hizmetler sunabilmek ve bu rekabet ortamı içerisinde kendilerini 

farklılaştırabilmek adına interneti daha etkin kullanmaya özen 

göstermektedirler. Otel işletmeleri özellikle sahip oldukları web sitelerine 

daha fazla özen göstermekte ve web sitelerini inceleyen daha önce 

kendilerini ziyaret eden ve etmesi muhtemel potansiyel müşterilerini bu 

sayede etkileme çabası içerisindedirler. Günümüzde birçok işletmede 

olduğu gibi otel işletmelerinde de ilişkisel pazarlamanın önemi günden 
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güne artmaktadır. İşletmeler ilişkisel pazarlama anlayışındaki müşteri ile 

olan ilişkileri elektronik ortama taşımışlardır. Burada ön plana çıkan 

unsur ise işletmelerin web siteleri ve bu sitelerin müşterilere sağladığı 

kolaylıklardır.  

Bu doğrultuda bu çalışmada Kuşadasında faaliyette bulunan 4 ve 5 

yıldızlı otel işletmelerinin web siteleri E-ilişkisel pazarlama açısından 

farklı kriterlere göre incelenerek işletmelerin yıldız sayılarına ve 

işletmelerin türüne (yerli zincir otel, yabancı zincir otel, yerli bağımsız 

otel, yabancı bağımsız otel) göre bu kritelere sahip olmadaki 

farklılıklarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

Kuşadası’nda faaliyette bulunan 35 adet 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesinin 

web siteleri farklı kriterler göz önüne alınarak incelenmiştir.  

1. İlişkisel Pazarlama ve Otel İşletmelerinde Uygulamaları 

Amerika Birleşik Devleti’nde bir pazarlama araştırmacısı olan 

Leonard Berry 1983 yılında ilişkisel pazarlama kavramını ilk kullanan 

kişidir. Berry ilişkisel pazarlamayı Hizmet pazarlaması bağlamında 

taımlamıştır (Grönroos, 1994; 18). Berry (1983) yapmış olduğu 

çalışmada ilişkisel pazarlamadan çoklu hizmet işletmelerinde müşterileri 

çekmek, müşterilerle olan ilişkileri sürdürmek ve müşteri ilişkilerini 

geliştirmek olarak bahsetmiştir. Yeni müşterilerin işletmeye çekilmesi 

pazarlama sürecinde ara bir adım olarak görülmeli. İlişkileri 

sağlamlaştırmak, kayıtsız müşterileri sadık birer müşteri haline getirmek 

ve müşterilere müşteri olarak hizmet etmek pazarlama olarak 

düşünülmelidir (Berry, 1995; 236).  

İlişkisel pazarlama, hizmet sektöründe oldukça yoğun bir biçimde 

kullanılmaktadır. İlişkisel pazarlama, işletmenin müşterilerinin 

sadakatinin arttırılması, gelecekte bu müşterilerle daha büyük işler 

yapılmasıyada bu müşterilerle geliştirilen samimi ve duygusal ilişkilerle 

tekrar tekrar işler gerçekleştirilmesi için önemli bir yöntemdir. Bu 

yöntem, etkileşim, iletişim ve ağ kurma eylemlerine dayanmaktadır 

(Altunbaca, 2019; 18). İlişkisel pazarlama kapsamında müşteri ihtiyaç ve 

istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin üretilmesi önemli bir 

konudur. Bu durum müşterilerin kendilerini öenmli hissetmelerini sağlar. 

İşletme ile müşteri arasındaki güven duygularının gelişmesi ve bu 

doğrultuda bağlılığın oluşması işletmelere kârlılığını artması, marka 

imajını gelişmesi ve yeni müşteri elde etme maliyetini düşürülmesi gibi 

faydalar sağlayacaktır. Müşterilerin bağlılığının artması işgören 

bağlılığına da olumlu katkı sağlayacaktır (Aydın ve Tavukçu, 2019; 159).  
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Christopher vd., (2008)’ne göre ilişkisel pazarlamanın önceki 

pazarlama anlayışlarından bir takım farklılıkları bulunmaktadır. İlişkisel 

pazarlamada müşteriyi elde tutabilmek adına müşterinin yaşam boyu 

değeri arttırılır, İlişkisel pazarlamada pazarlama faaliyeti birden fazla 

pazar üzerine odaklanır. Ayrıca ilişkisel pazarlama anlayışında pazarlama 

sadece pazarlama departmanında gerçekleştirilmez tüm işletmeye yayılır. 

(Ergün ve İşler, 2019, 1260). 

Müşterilere yakın ve içten davranışlarda  bulunarak müşterilerin 

işletme ile iş yapmasını kolaylaştırmak ve çekici hale getirmek ilişkisel 

pazarlamanın odak noktasında yer almaktadır (Yurdakul, 2007;3). 

İlişkisel pazarlamanın işletmeler için bir takım amaçları bulunmaktadır. 

Bunlar (Yılmaz, 2016; 144);  

 Müşteriyi elde tutmak ve yeni müşteriler elde etmek. 

 Ortaklık kurmak. 

 Müşteri tatminini sağlamak. 

 Maliyetleri azaltarak karlılığı arttırmak. 

 Müşteri ihtiyaç ve isteklerini belirlemek ve uzun dönemli müşteri 

ilişkilerini geliştirmek. 

Müşteri memnuniyeti, “müşteri tatminini sağlamak, müşteriyi sürekli 

kılmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak günümüz 

işletmelerinin çok daha fazla çaba harcamasını gerektiren, başarılı olmak 

isteyen işletmeler için strateji ve politikalarını, müşterilerin beklenti ve 

ihtiyaçlarına göre saptamayı zorunlu hale getiren bir faaliyetler zinciri” 

olarak tanımlanır. Çünkü ilişkisel pazarlamanın temel amacı müşteri 

değerini yükseltmek, müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini 

oluşturmaktır (.Zengin ve Öztürk, 2010; 119). Müşteri beklentilerinin 

karşılanması en önemli konulardan bir tanesidir. İşletmeler tarafından 

müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için işletmelerin müşteriler ve 

ortakları ile karşılıklı olarak, güven, bağlılık, iletişim, ortak değer, empati 

ve karşılıklılık boyutlarında iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bunlar 

ilişkisel pazarlamanın bileşenlerini oluşturmaktadır (Yürük ve Kayapınar, 

2016; 101). 

Tüm işletmelerde olduğu gibi turizm işletmelerinde de müşterilerin 

elde edildikten sonra, bu müşterilere en iyi ürün ve hizmetlerin sunularak 

memnuniyetlerinin sağlanması ve uzun dönemde elde tutulmaları, 

müşterilerle iyi ilişkiler içinde olunması önem kazanmaktadır. Bu nedenle 

otel işletmelerinde de ilişkisel pazarlama önemli bir pazarlama yöntemi 
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olarak kabul görmektedir (İlban vd., 2009;127). Hizmet sektörünün 

gelişiminin hızlı olması ile birlikte işletmeler gerçekleştirdikleri 

pazarlama uygulamalarında değişiklikler gerçekleştirmişlerdir. 

Günümüzde hizmetler sektörü içerisinde yer alan işletmeler ilişkisel 

pazarlama uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Bu işletmeler için 

ilişkisel pazarlama içerisinde önemli bir yeri bulunan müşteriyi elde 

tutma bir zorunluluk durumundadır (Ergün, 2019; 79) 

Otel işletmelerinde ilişkisel pazarlamaya ilişkin gerçekleştirilen bir 

çok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalar tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo1: Otel İşletmelerinde İlişkisel Pazarlama Uygulamaları 

Müşteriye özel hizmet sunma  

Sadakat programlarının kullanımı  

Uygun fiyat olanağı  

Web adresi ile müşteriyle bağlantı kurma  

Veri tabanı kullanımı  

Müşteriden çeşitli yollarla (e-posta, web adresi, telefon, yüz yüze, 

vb.) geri bildirim alma  

Özel günlerin kutlanması  

Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi  

Müşterilerle birebir ilişki kurulması 

Kaynak:, Genç E. ve Erdoğan, E. (2013). Otel İşletmelerinde 

ilişkisel pazarlama uy-gulamaları: Zonguldak, Karabük ve Bartın 

illerinde bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 

15(2), 195-216. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere otel işletmelerinde ilişkisel pazarlama 

uygulamalarının farklı yolları bulunmaktadır. Otel işletmeleri rekabette 

diğer işletmelere göre kendilerini farklılaştırmak adına bu ilişkisel 

pazarlama uygulamalarına önem vererek ön plana çıkmayı 

amaçlamaktadırlar. Günümüz rekabet anlayışı içerisinde bu 

uygulamalardan herhangi birinin daha önemli olduğunu söylemek 

oldukça güçtür. Ancak otel işletmeleri bu ilişkisel pazarlama 

uygulamalarını daha iyi uygulayabilmek adına faaliyette 

bulunmaktadırlar.  
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2. Otel Web Siteleri ve E-İlişkisel Pazarlama 

İnternet modern bilgi çağı ile birlikte artık insanların temel 

gereksinimleri arasında gösterilebilmektedir. İnsanlar için tüketim 

tercihlerini ve kararlarını internet üzerinden verebilmek önemli bir durum 

haline gelmiştir. Dolayısyla insanlar bu durumda internet üzerinde yer 

alan işletmelere daha fazla ilgi göstermektedirler (Ünal ve Çelen, 2018; 

607). İşletmelerin sahip oldukları web siteleri, tüketiciler ile işletmeler 

arasında interaktif bir rol oynamaktadır. Tüketicileri etkileyerek onları 

çekebilen, web sitesinin güvenli olduğunu hissettirebilen, kullanıcıları 

siteye bağlı olmasını sağlayan ve onların memnun olmasını sağlayabilen 

siteler, başarılı olarak tanımlanmaktadır (Bayram ve Yaylı, 2009; 349). 

Teknolojik değişim ve gelişim sonrasında kullanılan en önemli 

pazarlama araçlarından biri internettir. İnternet turizm sektörü de büyük 

bir rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Çünkü; oteller tanıtım ve 

promosyon faaliyetlerini web siteleri ve sosyal medya aracılığıyla 

duyurmaktadır (Hacıoğlu vd, 2017; 991). Web siteleri büyük bir gelişim 

kaydetmiş ve işletmelere çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu durum işletme 

ve müşterileri pazara çekmekte ve böylece pazarlama faaliyetlerinin web 

siteleri ile gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Her yeni gün birçok yeni 

web sitesi işletmeler tarafından oluşturulmaktadır. Bu durumda turizm 

sektöründe pazarlama hedeflerinin belirlenmesinde web sitelerinin ihmal 

edilmemesi gerekmektedir (Kuzu, 2010; 49) 

Tüketicilerin, otel işletmelerinin web sitelerini kullanma nedenleri 

arasında iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlar tüketicilerin zamanlarının 

değerli olması ve tüketicilere fiyat avantajı sunmasıdır. Tüketiciler web 

siteleri aracılığıyla turistik ürünler ile ilgili kısa sürede oldukça fazla 

bilgiye ulaşabilmektedirler. İşletmeler için zengin içerikli ve çekici web 

siteleri oluşturmak önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Böylece 

işletmeler tüketicilerin hem satın almalarını sağlayabilecekler hem de 

siteyi tekrar ziyaret etmelerini sağlanabileceklerdir Müşterilere zengin 

içerikli yararlı bilgiler ve avantajlar sağlayan web sitesi otel işletmesinin 

hem tanıtımına hem de satışlarının artmasına destek olacaktır (Akkan ve 

Bozyiğit, 2012; 5). 

Doğrudan pazarlamacılara müşterilerinin ihtiyaçlarını anlama ve 

kişisel ilişkiler kurma fırsatı sunmasından dolayı İnternet'in şimdiye 

kadarki en iyi ilişkisel pazarlama aracı olduğu öne sürülür (Allan ve 

Chudry, 2000; 73). 

Dünya üzerinde teknolojinin gelişmesiyle internet insan yaşamı 

içerisinde en önemli iletişim araçlarından birisi olmuştur. E-ilişkisel 
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pazarlama ise teknolojik gelişmeler ile birlikte bu teknolojik gelişmelerin 

içerisinde yerini alan bir pazarlama türü olarak ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle hizmet pazarlaması içerisinde müşteriler ve işletmelerin 

personeli arasındaki ilişkisel dinamiklerde karşımıza çıkan ilişkisel 

pazarlama, son yıllarda ise elektronik ortamda yerini almaktadır 

(Dönmez, 2014; 51). 

Mevcut rekabetçi pazarda aşırı arz ve düşen talepte otel işletmeleri, 

azalan müşteri sayısının sadakatini kazanmayı gerekli bulmuştur. Bu 

nedenle, düşüncelerinin müşterileri cezbetmekten, müşteriyi elde tutmaya 

kadar yeniden yönlendirilmesi gerekir. Bunu yaparken Web, iletişim, 

etkileşim ve dağıtım maliyetlerini azaltmak için bir ortam sunmaktadır. 

Oteller için ilişki pazarlaması Web tabanlı stratejilerle geliştirilirken, 

müşteri edinme maliyetini azaltma ihtiyacını tamamlamaktadır (Gilbert 

ve Powell-Perry, 2003; 5). 

E-ilişkisel pazarlama, İnternet gibi belirli elektronik kanallar 

üzerinden iletilen veya uygulanan söz verilen yerine getirme yoluyla ağa 

bağlı müşteri ilişkilerinin kurulması, sürdürülmesi, geliştirilmesi ve 

ticarileştirilmesi için stratejik bir pazarlama uygulaması olarak 

tanımlanabilir (Bai vd, 2006; 35). 

Tablo2: Pazarlama Strateji Sürekliliği Karşısında E-İlişkisel 

Pazarlamanın Web Avantajları 

Stratejik 

Süreklilik 

İşlemsel 

Pazarlama 

E-İlişkisel 

Pazarlama  

İdeal Web Sitesi 

İşlevselliği 

Zaman Perspektifi Kısa dönemli 

işlemler 

Uzun dönemli 

ilişkiler 

Yerel ağlar müşteri 

ihtiyaçlarındaki 

değişiklikleri 

öğrenmek için 

sürekli iletişime izin 

verir. 

Baskın Pazarlama 

İşlevi 

Pazarlama karması 

(4P) 

İnteraktif 

pazarlama (4P 

destekli) 

Tamamen işlevsel 

veritabanları, işitsel 

/ görsel 

etkileşimlerle 

anlamlı diyaloglara 

izin verir. 

Müşterilerin Fiyat 

Esnekliği 

Yüksek fiyat 

duyarlılığı 

Yüksek fiyat drenci Gerçek zamanlı 

etkileşim, premium 

fiyatları garanti 

eden değer 

yaratmayı geliştirir. 

Baskın Kalite Çıktı kalitesi Etkileşimlerin Etkileşimli fırsatlar, 
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Boyutu (Teknik kalite) kalitesi (İşlevsel 

kalite) 

işlevsel kaliteyi 

artıran çevrimiçi 

deneyimleri 

kolaylaştırır. 

Müşteri Tatmini 

Ölçüsü 

Pazar payını 

izleyerek dolaylı 

ölçüm 

Müşteri tabanını 

yöneterek doğrudan 

ölçüm 

Hızlı iletişim, hızlı 

bir düzeltme sağlar 

ve müşteri 

uyuşmazlıklarını 

yönetmek için 

düzeltici önlemler 

alır. 

Müşteri Bilgi 

Sistemi 

Özel müşteri 

memnuniyeti 

anketleri 

Zamanında müşteri 

geri bildirim 

sistemi 

Son derece 

yapılandırılabilir 

bilgi işlem 

sistemleri ve sürekli 

iletişim akışları, 

zamanında ve 

uyarlanmış bilgiler 

sağlar 

Personel 

Bağımlılığı  

Satış ve pazarlama 

personeli merkezli 

Müşterilerle 

stratejik arayüz 

Anında veri 

paylaşımı ve 

mesajlaşma, 

müşterilere hizmet 

vermek için üst 

düzey personel arası 

işbirliğine izin verir. 

İç Pazarın Rolü İç personele 

geleneksel 

odaklanma 

Müşterilere 

stratejik odaklanma 

Yerel ağlar / 

İnternet portalları, 

dahili çabaların 

müşterilere 

odaklanmasını 

sağlar 

Kaynak: Bai, Hu, Jang, (2006). Examining E-Relationship Marketing 

Features on Hotel Websites. Journal of Travel & Tourism Marketing, 

21(2/3), 33-48. 

Tablo 2, stratejik süreç boyunca işlemsel pazarlama ve e-ilişkisel 

pazarlama arasındaki çeşitli ideal web işlevlerinin karşılaştırmalı 

örneklerini özetlemektedir. Web işlevselliğinin her bir örneği, stratejik 

boyutta e-ilişkisel pazarlamanın işlemsel pazarlamaya göre başlıca 

avantajlarını vurgulamaktadır. Tüm işletmeler bu tür ideal web işlevlerini 

çalıştıramasa da, e- ilişkisel pazarlama işletmelerin web siteleri 

aracılığıyla bir dereceye kadar ulaşılabilir (Bai vd, 2006; 35). 
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3. Araştırmanın Amacı 

Günümüzde bir çok insan tatil karar verme sürecinde interneti etkin 

olarak kullanmaktadır. İnsanlar güdecekleri yeri seçerken, gidecekleri 

yerde konaklayacakları oteli seçerken, gittikleri yerlerde gexecekleri 

yerleri belirlerken vb. İnterneti kullanmaktadırlar. Turistler için özellikle 

gittikleri yerlerde konaklayacakları otellerin seçimi önemli kararlardan 

birisidir. Turistler tatil karar verme aşamasında konaklayacakları otel 

seçiminde daha özenli davranabilmektedirler. Turistler otellerinin 

seçiminde farklı kaynaklardan yararlanabilmektedirler. Bunların 

içerisinde en önemlilerinden birisi otellerin web siteleridir. Turistler 

gidecekleri yerde faaliyette bulunan otellerin web sitelerini detaylı bir 

biçimde inceleyerek konaklayacakları otellere karar vermekte ve web 

üzerinden rezervasyonlarını yaptırabilmektedirler.  

İşletmelerde web siteleri aracılığı ile bir çok müşteriyi otellerine 

çekebilmekte ve hatta müşterilerinin sadakatini sağlayabilmektedirler. Bu 

durum otel işletmelerinin karlılığını da olumlu yönde etkilemektedir. Bu 

nedenle işletmeler de son dönemlerde web sitelerine daha fazla önem 

vermektedir. Böylece ilişkisel pazarlama uygulamalarını internet 

üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. E-ilişkisel pazarlama kapsamında 

otel web sitelerinin belirli özellikleri taşıyor olması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda bu çalışmanın temel amacı Kuşadası’nda faaliyette bulunan 4 

ve 5 yıldızlı otel web sitelerinin e-ilişkisel pazarlama kapsamında 

incelemesidir. Bu temel amaç yanında çalışmada e-ilişkisel pazarlama 

kapsamında otel web siteleri arasında işletme büyüklüğüne ve işletme 

türüne göre bir farklılık olup olmadığıda ortaya koymak amaçlanmıştır. 

4. Yöntem 

Bu çalışmada hem nitel hem de nicel yöntemlerden yararlanılmıştır. 

Çalışmada otel web siteleri incelenerek, içerik analizi ile elde edilen 

bulgular forma işlenmiş ve bu formdaki veriler istatistik programı (SPSS) 

aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Çalışma kapsamında Bai vd. (2006) tarafından geliştirilen ve 

Türkiye’de Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016) tarafından 

Antalya ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde uygulanan form kullanılmıştır. 

Bai vd. (2006) geliştirdikleri formda 5 boyut ve 29 ifade yer almaktadır. 

Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016) yapmış oldukları 

çalışmada ifade sayılarını artırarak 6 boyut ve 34 ifade kullanmışlardır. 

Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016) çalışmalarında 3D 

güvenlik ifadesini ve sosyal ağlar boyutunu ilave etmişlerdir. Yapılan bu 

çalışmada ise Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016)’nun 
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kullandıkları formda küçük değişiklikler yapılarak kullanılmıştır.  

Oluşturulan formun ilk bölümünde otellerin yıldız sayısı ve işletme türü 

bulunmaktadır. İkinci bölümünde ise Bai vd. (2006) tarafından geliştirlen 

Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016) tarafından Türkiye’deki 

otellere uyarlanan formda yer alan ifadeler yer almaktadır. Bu çalışmada 

Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016) tarafından kullanılan 

formdaki 5 boyuttaki 30 ifade olduğu gibi alınmış 6. Boyut olan sosyal 

ağlar boyutunda ise Foursquare ve Flicker ifadeleri çıkarılarak bunların 

yerine Instagram ifadesi eklenmiştir. Formun ikinci bölümünde 34 ifade 

yer almaktadır 

Çalışma Kuşadası’nda bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri 

ile sınırlandırılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle bu otellere ait web 

sayfası adresleri Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün web 

sayfasından alınmıştır. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün web 

sayfasında Kuşadası’nda faaliyette bulunan topla m 37 tane 4 ve 5 yıldızlı 

otel işletmesi bulunmaktadır. Çalışma kapsamında tam sayım kullanılarak 

37 otel işletmesinin web sitelerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak, 2 tane 

4 yıldızlı konaklama işletmesinin web sitesinde sorunlar olması nedeniyle 

ulaşılamamıştır. Çalışma kapsamında 35 adet 4 ve 5 yıldızlı konaklama 

işletmesinin web siteleri oluşturulan form kapsamında 6 boyut 34 ifade 

ile incelenmiştir. Oluşturulan formdaki maddeler web sitesinde var ise 1 

yok ise 0 olarak kodlanmıştır.  

Yapılan çalışmada e-ilişkisel pazarlama ölçeğinin genel güvenilirlik 

katsayısı ,767 olarak belirlenmiştir.  

5. Bulgular 

Bu bölümde araştırma kapsamında yer alan otel işletmelerinin 

özelliklerine ve bu otel işletmelerinin web sitelerinden elde edilen e-

ilişkisel pazarlamaya ilişkin bulgulara yer verilmiştir.  

5.1. Otel İşletmelerinin Özellikleri 

Çalışma kapsamında web siteleri incelenen otel işletmelrinin sınıfı ve 

türüne ilişkin bilgiler tablo 3’de yer almaktadır.  

Tablo 3: Otel İşletmelerinin Özellikleri 

 N % 

İşletme Sınıfı 
4 Yıldızlı  22 62,9 

5 Yıldızlı 13 37,1 

İşletme Türü Yerli Zincir 15 42,9 
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Yabancı Zincir 2 5,7 

Yerli Bağımsız 18 51,4 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırma kapsamında web sitesi incelenen 

otellerin 22 tanesi 4 yıldızlı 13 tanesi 5 yıldızlıdır. İşletmelerin 15 tanesi 

yerli zincir, 2 tanesi yabancı zincir ve 18 tanesi ise yerli bağımsız otel 

işletmesi statüsündedir.  

5.2. E İlişkisel Pazarlama İfadelerinin Dağılımı 

Tablo 4’de web siteleri incelenen otel işletmelerinin e-ilişkisel 

pazarlama ifadelerine yönelik durumları görülmektedir.  

 

Tablo 4: E İlişkisel Pazarlama İfadelerinin Dağılımı 

 Var Yok 

N % N % 

T
em

el
 

1. İşletme profili    34 97,1 1 2,9 

2. Ürün bilgisi    35 100 - - 

3. Ürünle ilgili görseller (tesisin yerleşim alanı veya 

görseller)    

35 100 - - 

4. Ulaşım bilgileri ve yol tarifi 35 100 - - 

D
u

y
a
rl

ı 

5. Öne çıkarılan ürünler (özel indirimler veya özel 
tanıtım paketleri)  

20 57,1 15 42,9 

  6. Çevrimiçi rezervasyon    23 65,7 12 34,3 

7.  Ödemeli yerel telefon numarası    34 97,1 1 2,9 

8. Ücretsiz hatlar (1-800 numaralı)    13 37,1 22 62,9 

9. Faks    23 65,7 12 34,3 

10. E- posta adresleri    32 91,4 3 8,6 

11. Posta adresleri    35 100 - - 

12. Otel haritası (örn: şehir haritası veya Google earth) 35 100 - - 

S
o

ru
m

lu
 

13. Tüketiciye sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler (SSS)    3 8,6 32 91,4 

14. Şikâyet edebilme imkanı ( şikâyetin nasıl ve ne 
zaman değerlendireceğini belirten)    

24 68,6 11 31,4 

15. İnternet gizlilik politikası    15 42,9 20 57,1 

16. Rezervasyon değiştirme veya iptal etme     5 14,3 30 85,7 

17. Rezervasyon düzeltme    5 14,3 30 85,7 

18. Güvenlik uyarısı    8 22,9 27 77,1 

19. Yıllık rapor    - - 35 100 

20. Güncel finansal bilgiler    - - 35 100 

21. 3D Güvenlik Uyarısı 8 22,9 27 77,1 

P
ro

a
k

ti
f 

22. Ürün bilgisi ve avantaj paketleri için ücretsiz üyelik    11 31,4 24 68,6 

23. Yerel arama motorları ( işletme sitesinde arama 
fonksiyonu)    

2 5,7 33 94,3 

24. Geri bildirim ( Müşterileri geri bildirimde bulunmaya 
teşvik etme)    

2 5,7 33 94,3 

25. Müşterilerin kendi arasında ve işletme ile konuşma/ 
mesajlaşma imkânı    

8 22,9 27 77,1 
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26. Elektronik bülten yayını (müşterilerin halka açık 

şekilde bilgi paylaşımına izin veren elektronik forum) 

5 14,3 30 85,7 

İş
b

ir
li

ğ
i 

27. Sadakat programları ( örn. sık konaklayanlar 

programları)    

4 11,4 31 88,6 

28. Farklı üyelik yapıları    4 11,4 31 88,6 

29.Üyelere özel danışma hattı    1 2,9 34 97,1 

30. Üyelere özel kişisel hesap 6 17,1 29 82,9 

S
o

sy
a

l 

A
ğ

la
r 

31. Facebook’a üyelik    31 88,6 4 11,4 

32. Twitter’a üyelik    23 65,7 12 34,3 

33. Youtube    10 28,6 25 71,4 

34. Instagram 28 80 7 20 

 

Tablo e-ilişkisel pazarlama boyutlarına göre incelendiğinde farklı 

boyutlarda işletmelerin farklı uygulamaları olduğu görülmektedir. İlk 

boyut olan temel boyut ele alındığında otel işletmelerinin tamamının web 

sitelerinde ürün bilgisine, ürünle ilgili görsellere ve otele ulaşım 

bilgilerine yer verdikleri görülmektedir. sadece 1 işletme web sitesinde 

işletme ile ilgili bilgiye yer vermemiştir. Duyarlı boyut incelendiğinde 

otel işletmelerinin tamamı web sitelerinde posta adreslerine ve otel 

haritasına yer vermiştir. Bu boyut içerisinde otel işletmelerinin büyük 

bölümünün (%62,9) ücretsiz hat kullanmadıkları görülmektedir. Sorumlu 

boyutta otel işletmelerinin tamamının web sitelerinde yıllık rapor ve 

güncel finansal bilgilere yer vermemesi ön plana çıkmaktadır. Proaktif ve 

işbirliği boyutlarında otel web siteleri incelendiğinde otel işletmelerinin 

çoğunluğunu web sitelerinde bu boyutarda yer alan uygulamalara web 

sitelerinde yer vermedikleri görülmektedir. otel web sitelerine göre 

otellerin büyük bölümü facebook (%88,6) ve instagram (%88) sosyal 

medya hesaplarına sahiptir 

5.3. İşletmelerin Yıldız Sayısına Göre E-İlişkisel Pazarlama 

Uygulamaları Arasındaki Farklılık Durumu 

İşletmelerin yıldız sayılarına göre E-ilişkisel pazarlama uygulamaları 

arasında fark olup olmadığını belirlemek için kurulan hipotezler şöyledir; 

H0: İşletmelerin yıldız sayılarına göre E-ilişkisel pazarlama 

uygulamaları arasında fark yoktur. 

H1: İşletmelerin yıldız sayılarına göre E-ilişkisel pazarlama 

uygulamaları arasında fark vardır. 

İşletme yıldız sayısına göre E-ilişkisel pazarlama uygulamaları 

arasında farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Mann-
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Whitney U testi sonuçları tablo 5’de verilmiştir. Farklı yıldız 

sayılarındaki otel işletmelerinin E-ilişkisel pazarlamanın temel ve duyarlı 

boyutlarındaki uygulamalarında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. Buna göre, işletmelerin yıldız sayılarına göre E-ilişkisel 

pazarlama uygulamaları arasında fark yoktur (H0) hipotezi kabul edilir. 

Buna karşılık farklı yıldız sayısına sahip otel işletmelerinin sorumlu, 

proaktif, işbirliği ve sosyal ağlar boyutlarındaki uygulamalarında anlamlı 

bir farklılık olduğu görülmektedir. Buna göre, işletmelerin yıldız 

sayılarına göre E-ilişkisel pazarlama uygulamaları arasında fark vardır 

(H1) hipotezi kabul edilir. 

Tablo 5: İşletmelerin Yıldız Sayısına Göre E-İlişkisel Pazarlama 

Uygulamaları Arasındaki Farklılık Durumu 

 
İşletme Yıldız 

Sayısı 
N 

Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

Mann-Whitney 

U 

Z P 

Temel 

4 yıldız 22 17,70 389,50 

-,769 ,442 5 yıldız 13 18,50 240,50 

Toplam 35   

Duyarlı 

4 yıldız 22 17,30 380,50 

-,549 ,583 5 yıldız 13 19,19 249,50 

Toplam 35   

Sorumlu 

4 yıldız 22 14,73 324,00 

-2,594 ,009 5 yıldız 13 23,54 306,00 

Toplam 35   

Proaktif 

4 yıldız 22 15,57 342,50 

-2,013 ,044 5 yıldız 13 22,12 287,50 

Toplam 35   

İşbirliği 

4 yıldız 22 15,41 339,00 

-2,649 ,008 5 yıldız 13 22,38 291,00 

Toplam 35   

Sosyal 

Ağlar 

4 yıldız 22 14,64 322,00 

-2,702 ,007 5 yıldız 13 23,69 308,00 

Toplam 35   

α= 0.05 

 

Tablo 5’e göre işletmelerin E-ilişkisel pazarlama sorumlu,, proaktif, 

işbirlikçi ve sosyal ağlar boyutlarındaki farklılık sıra ortalamalarına göre 

5 yıldızlı otel işletmelerinden kaynaklanmaktadır. 
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5.4. İşletmelerin Türüne Göre E-İlişkisel Pazarlama Uygulamaları 

Arasındaki Farklılık Durumu 

İşletmelerin türüne göre E-ilişkisel pazarlama uygulamaları arasında 

fark olup olmadığını belirlemek için kurulan hipotezler şöyledir; 

H0: İşletmelerin türüne göre E-ilişkisel pazarlama uygulamaları 

arasında fark yoktur. 

H1: İşletmelerin türüne göre E-ilişkisel pazarlama uygulamaları 

arasında fark vardır. 

İşletme türüne göre E-ilişkisel pazarlama uygulamaları arasında 

farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskal Wallis testi 

sonuçları tablo 6’da verilmiştir. Farklı işletme türündeki otel 

işletmelerinin E-ilişkisel pazarlamanın temel, duyarlı, proaktif, işbirliği 

ve sosyal ağlar boyutlarındaki uygulamalarında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür. Buna göre, işletmelerin türüne göre E-ilişkisel 

pazarlama uygulamaları arasında fark yoktur (H0) hipotezi kabul edilir. 

Buna karşılık farklı işletme türüne sahip otel işletmelerinin sorumlu 

boyutundaki uygulamalarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 

Buna göre, işletmelerin türüne göre E-ilişkisel pazarlama uygulamaları 

arasında fark vardır (H1) hipotezi kabul edilir. 

Tablo 6: İşletmelerin Türüne Göre E-İlişkisel Pazarlama 

Uygulamaları Arasındaki Farklılık Durumu 

 İşletmenin Türü N Sıra Ortalaması X2 sd p 

Temel 

Yerli Zincir 15 18,50 

,944 2 ,624 
Yabancı Zincirı 2 18,50 

Yerli Bağımsız 18 17,53 

Toplam 35  

Duyarlı 

Yerli Zincir 15 19,60 

4,816 2 ,090 
Yabancı Zincirı 2 30,25 

Yerli Bağımsız 18 15,31 

Toplam 35  

Sorumlu 
Yerli Zincir 15 21,27 

7,233 2 ,027 
Yabancı Zincirı 2 29,00 
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Yerli Bağımsız 18 14,06 

Toplam 35  

Proaktif 

Yerli Zincir 15 19,70 

1,662 2 ,436 
Yabancı Zincirı 2 22,25 

Yerli Bağımsız 18 16,11 

Toplam 35  

İşbirliği 

Yerli Zincir 15 17,47 

1,362 2 ,506 
Yabancı Zincirı 2 24,00 

Yerli Bağımsız 18 17,78 

Toplam 35  

Sosyal Ağlar 

Yerli Zincir 15 19,93 

1,447 2 ,485 
Yabancı Zincirı 2 20,50 

Yerli Bağımsız 18 16,11 

Toplam 35  

α=0.05 

 

Tablo 6’ya göre işletmelerin E-ilişkisel pazarlama sorumlu,, 

boyutundaki farklılık sıra ortalamalarına göre yerli ve yabancı zincir otel 

işletmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Gün geçtikçe insanların internet kullanım oranları hızla armaktadır. 

İnsanlar interneti farklı amaçlar ile kullanmaktadırlar. Bu amaçlardan bir 

tanesi satın almalarını gerçekleştirmek içindir. İnsanlar özellikle 

kendilerine güvenilir gelen işletmelerin öncelikle web sitelerini ziyaret 

etmekte ve bu web siteleri arasında da kendilerine güvenilir gelen ve 

kendi satın almalarına en iyi karşılığı buldukları işletmeleri tercih 

etmektedirler. İşletmelerde bu doğrultuda kendi web sitelerini 

müşterilerinin beğenilerine sunmaktadırlar. İşletmeler web siteleri 

aracılığı ile kendi müşterileri ve potansiyel müşterilerinin dikkatini 

çekerek onların satın almalarını sağlayacak bilgiler sunmaktadırlar.  

Farklı amaç ile seyahat eden insanlarında gidecekleri yerlerde 

konaklayacakları otelleri seçerken otellerin web sitelerini kullanmaları 

olağandır. Otel işletmeleri bu durum karşısında insanların kendilerini 

tercih etmeleri doğrultusunda web sitelerine daha fazla önem 

vermektedirler. Otel işletmeleri web sitelerinde farklı uygulamalar ile 

müşterilerin elektronik ortamda pazarlamalarını gerçekleştirmektedirler. 

Bu pazarlama yollarından en önemlilerinden biri de e-ilişkisel 

pazarlamadır.  

Bu doğrultuda gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı 

Kuşadası’nda faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel web sitelerinin e-
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ilişkisel pazarlama kapsamında incelemesidir. Bu temel amaç yanında 

çalışmada e-ilişkisel pazarlama kapsamında otel web siteleri arasında 

işletme büyüklüğüne ve işletme türüne göre bir farklılık olup olmadığıda 

ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 35 tane otel web 

sitesi 6 boyutta incelenmiştir. Araştırmada otel web sitelerinin e-ilişkisel 

pazarlama doğrultusunda incelenmesinde Bai vd. (2006) tarafından 

geliştirlen Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016) tarafından 

Türkiye’deki otellere uyarlanan formdan yararlanılmıştır.  

Otel işletmelrinin web sitelerinden elde edilen verilerin dağılımları 

boyutlar doğrultusunda incelendiğinde Duyarlı boyutta otel işletmelerinin 

büyük bölümünün (%62,9) ücretsiz hat kullanmadıkları görülmektedir. 

Sorumlu boyutta otel işletmelerinin tamamının web sitelerinde yıllık 

rapor ve güncel finansal bilgilere yer vermemesi ön plana çıkmaktadır. 

Proaktif ve işbirliği boyutlarında otel web siteleri incelendiğinde otel 

işletmelerinin çoğunluğunu web sitelerinde bu boyutarda yer alan 

uygulamalara web sitelerinde yer vermedikleri görülmektedir. Bu durum 

Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016) tarafından Antalya 

bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışma ile benzerlik göstermektedir. 

Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016) tarafından Antalya 

bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmada e-ilişkisel pazarlama 

uygulamaları bu boyutlarda çok düşükken Kuşadası’nda gerçekleştirilen 

bu çalışmada uygulamaların bazıları hiç yoktur. 

İşletme yıldız sayısına göre E-ilişkisel pazarlama uygulamaları 

arasında farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Mann-

Whitney U testi sonuçlarına göre işletmelerin yıldız sayısına göre 

sorumlu, proaktif, işbirliği ve sosyal ağlar boyutlarındaki 

uygulamalarında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. bu farklılık 5 

yıldızlı otel işletmelerinden kaynaklanmaktadır. Dönmez (2014) ve 

Dönmez ve Topaloğlu (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da 

işletmelerin duyarlı, sorumlu, proaktif, işbirliği ve sosyal ağlar 

boyutlarında farklılaştıkları görülmektedir. İşletme türüne göre E-ilişkisel 

pazarlama uygulamaları arasında farklılık olup olmadığını belirlemek 

üzere yapılan Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre otel işletmelerinin 

sorumlu boyutundaki uygulamalarında anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Bu farklılık ise zincir otellerin uygulamalarındaki farklılıktan 

kaynaklanmaktadır. Dönmez (2014) ve Dönmez ve Topaloğlu (2016) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada da işletmelerin sorumlu boyutunda 

farklılaştıkları görülmektedir. 
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Yapılan çalışma doğrultusunda işletmeler web sitelerine özellikle 

finansal bilgiler ve raporlar doğrultusunda önem vermeleri onların 

şeffaflıklarını da ortaya koyacaktır. İşletmeler özellikle yerel arama 

motorlarına, geri bildirim, müşterilerin kendi arasında konuşma imkanı, 

elektronik bülten, sadakat programları, üyelere özel hizmetller 

konularında daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle elektronik 

ortamda pazarlamanın önemli olduğu günümüzde 4 yıldızlı otellerde web 

sitelerinde gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmeleri onları rekabet 

ortamında da rahatlatacaktır. Bu çalışma Kuşadası bölgesindeki 4 ve 5 

yıldızlı otellerde gerçekleştirilmiştir. Çalışma aynı zamanda diğer 

bölgelerdeki kıyı ve şehir otellerinde de gerçekleştirilebilir.  
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PANDEMİ SONRASI (COVID-19)’UN GIDA HİJYENİNİN 

BELİRLENMESİNE ETKİLERİ VE UYGULANABİLECEK 

YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLAR 

 

Aysun Gargacı Kınay &  Kerem Kaptangil 

 

1. Giriş 

Dünya nüfusunun artması, değişen ve gelişen teknolojiye bağlı çevre 

kirliliği, ekonomik sorunlar ve eğitim yetersizliği beslenme sorunlarını 

arttırmakta ve güvenli gıdaya ulaşmayı zorlaştırmaktadır (Anonim, 2020). 

Gıdalarının içeriğini, proteinler, yağlar, karbonhidratlar, mineral maddeler, 

vitaminler ve su gibi besin öğeleri oluşturur. Gıda hijyeni, gıdaların insan 

sağlığına herhangi bir zarar vermemesi ve besleyici değerlerini 

kaybetmemesi için üretimden tüketime kadar yapılması gereken tüm 

işlemleri kapsar (Uğur ve ark. 2002). Dünya’da gıda üretim ve tüketimi ile 

ilgili türlü sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bitkilerin üretildiği topraktan, 

hayvanların beslendiği ortam ya da kullanılan yemlerden, ürünlerin 

işlenmesi sırasında meydana gelebilecek türlü bulaşmalar ya da 

bozulmalardan kaynaklanan sağlıksız gıdaların üretilmesinin yanında, 

tüketicilerin satın aldığı ürünleri uygun koşullarda muhafaza 

etmemesinden, eksik pişirme yöntemlerinden ya da genel hijyen 

kurallarına uymaması gibi bir dizi sorun ile karşı karşıya 

kalınabilmektedir. Tüketicinin ürünleri satın alırken, ambalaj üzerinde 

bulunan üretim tarihi, son kullanma tarihi gibi yönergeleri takip etmesi ile 

ürünün tüketilmesi esnasında ortaya çıkabilecek gıda zehirlenmelerinin 

önüne geçilebilecektir.  

Tüm bunlarla beraber tüm Dünya’yı etkisi altına alan covid-19 ile 

mücadele kapsamında gıda ve kişisel hijyenle ilgili alınan önlemler 

artmaktadır. Kişisel hijyene önem vermenin yanında satın alınan ürünlerin 

de hijyenine dikkat edilmesi, gıda kaynaklı birçok hastalığın önüne 

geçilebilmesini sağlayacaktır. Koronavirüsün iki bulaşma yolu olduğu 

bildirilmiştir. Bunlardan ilki insandan insana bulaşma, diğeri ise ise 

kontamine yüzeyler veya nesnelere dokunma ile bulaşmadır. Bir kişi 

elleriyle, virüs olan bir yere ya da ürüne dokunduktan sonra ağzına, 

burnuna ya da gözlerine dokunduğunda Covıd-19 virüsü alabileceği, ancak 

bunun virüsün ana yayılma yolu olmadığı bildirilmiştir (CDC, 2020). Bu 

nedenle gıda veya herhangi bir yüzeye dokunduktan sonra ağız, burun veya 

göze dokunulmaması gerektiği ve ellerin sabun ve su ile yıkanması 
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gerektiği ve bu süreçte gıda üreticileri kadar tüketicilere de sorumluluk 

düştüğü belirtilmiştir (Sağdıç ve ark., 2020). 

Covid-19 virüsü her ne kadar birincil ya da ikincil yollardan 

bulaşabilirse de, insanların çekinceleri neticesinde kişisel hijyenlerine daha 

çok dikkat ettiği gözlenmektedir. Satın alınan tüm ürünlerin yıkanması, 

insanların düzenli olarak ellerini yıkaması ve maske takmalarının birçok 

hastalığa karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.  Bunun yanında yiyecek 

içecek işletmelerinde çalışan personelin de kişisel hijyenlerine dikkat 

etmesi sayesinde satılan ürünlerin birçoğunun mikrobiyolojik olarak daha 

sağlıklı olacağı düşünülmektedir. Bu noktada işletmelerin yönetim 

anlayışları ve oluşturulacak hijyen bilinci, örgüt kültürü içerisinde 

sürdürülebilir bir strateji olarak kabul edilmesi süreci daha sağlıklı hale 

getirecektir.  

Covid-19 virüsünün ortaya çıkmasından sonra pazaryeri ve marketlerde 

alışveriş yapan insanların ve satış personelinin maske ve eldiven gibi 

koruyu önlemler almasının yanında, ürünleri satın aldıktan sonra kolonyalı 

ya da alkollü mendiller ile silmek ve çoğu paketli ürünü sabunlu su ile 

yıkamak gibi davranışlar sergiledikleri görülmüştür.  

Mikroorganizmalar gıdalara, insanlardan, solunum sistemi ile öksürme 

ya da hapşırmayla, açık yaralardan, dışkı ile ya da çiğ gıdalardan 

bulaşabileceği gibi, dolaylı olarak hasta hayvanların etleri, kesme tahtaları, 

çöpler ve kirli sular, kirli araç-gereçler, haşereler, kemirgenler ve toprak 

gibi kaynaklardan da bulaşabilmektedir (Erkmen 2010). Ürünlerin müşteri 

tarafından satın alındığı andaki mikrobiyolojik kalitesi, kullanılan çiğ 

malzemelerin kalitesi, pişirme ve işleme sürecinin yeterliliği, kullanılan 

baharatlar ve mutfak malzemelerinin temizliği ve kişisel hijyen gibi 

unsurlara bağlıdır.  

Et içeriği diğer içeriklerden daha fazla olan tüketime hazır gıdalar, 

mikroorganizmalar için uygun bir üreme ortamı olur ve üretimden 

tüketime kadar olan kademelerde bulaşan mikroorganizmalar, gıda 

zehirlenmelerine neden olabilmektedir. (Angelidis, 2006).  

Gıda maddelerinde bulunan patojen mikroorganizmaların varlığının 

yanında, miktarları da gıda zehirlenmeleri açısından belirleyici olabilir. Isıl 

işlem görmüş ürünler, mikrobiyolojik gelişim için uygun ortamlarda 

bekletildiğinde, hem canlı kalan bakterilerin hem de sonraki işlemlerde 

farklı kaynaklardan bulaşma sonucunda, bakteri yükünde ürünü tehlikeli 

seviyeye getirecek  bir artış meydana gelebilmektedir (Uğur ve ark 2001). 

Döner ve tantuni gibi sıcak servis edilen ürünlerden kaynaklanan en büyük 

risk ürünlerin önceden pişirip servis edilene kadar oda sıcaklığında 

bekletilmesi, servis edilirken tekrar ısıtılması, çiğ köftelerdeki risk ise yine 

aynı ürünin sabah erken saatte oda sıcaklığına çıkarılması ve servis edilene 

kadar tüm gün oda sıcaklığında bekletilmesidir.  
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Döner, üretimden servise kadarki işlem basamakları göz önünde 

bulundurulduğunda, uygun şartlar altında üretilip servise sunulmaması 

halinde mikrobiyel üremeler nedeniyle halk sağlığını tehdit edebilmektedir 

(Jöckel ve Stengel 1984). Tantuni, haşlanmış etlerin toz biberli yağda 

kavurulması ve dürüm ekmeğine sarılması ile hazırlanır. İçerisine soğan, 

domates ve marul eklenerek servis edilir.  Çiğ köfte ise, kıyma, bulgur, 

soğan, sarımsak ve çeşitli baharatların karışımından oluşan bir et ürünüdür. 

Ancak çalışmamızda kullanılan çiğ köfteler etli üretim yapmayan 

işletmelerden satın alınmıştır. Bunun nedeni Sinop ili içerisinde etli çiğ 

köfte üretimi yapan bir işletme bulunamamasıdır.  

Bu çalışmada Sinop il merkezinde faaliyet gösteren yiyecek içecek 

işletmelerinden alınan bazı gıda örneklerinin, mezofil aerop bakteri 

(TMAB), maya ve küf  bakteri yönünden analize alınmıştır. Elde edilen 

veriler ışığında sürdürülebilir bir hijyen yönetim yaklaşımı ile gıda 

güvenliğinin sürekli olarak standart değerlerde üretiminin yapılması 

amaçlanmaktadır. Gıda hijyeni ile ilgili olarak geliştirilecek planlama ve 

kontrol süreçleri sistemli olarak değerlendirildiğinde, yönetimsel bir metot 

ortaya konmuş ve bu metodun devamlılığı ise sürdürülebilir bir yaklaşımla, 

geliştirilebilir bir sistem dahilinde değerlendirilmiş ve sürdürülebilir bir 

yönetimsel anlayışın belirlenmesine yönelik uygulanabilir bir model 

oluşturulması amacıyla yapılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Materyal olarak Sinop’ta satılan çiğ köfte, döner, tantuni ve yanlarında 

servis edilen salatalardan örnekler alınmıştır. Örnekler 100 g olarak steril 

poşetlere alınmış ve soğuk koşullarda (+4 C°) laboratuvara getirilmiştir ve 

analizler bitinceye kadar buzdolabı koşullarında bekletilmiştir. Objektif bir 

sonuca ulaşabilmek için hem örnekten direk temas ile numune alınmış hem 

de örnekler seri dilüsyonlar halinde sulandırılarak 10-5 e kadar 

örneklemeler yapılmıştır.  İki döner işletmesi (A ve B), iki tantuni işletmesi 

(C ve D) ve iki çiğ köfte işletmesinden (E ve F) örnekler alınmıştır. 

Örnekler DSÖ’nün 11.03.2020 tarihinde covid-19’un pandemi olduğunu 

belirtmesinden sonra alınıp analiz edilmiştir.  

Mikrobiyolojik analizler için tüm yüzeylerden besiyeri teması ile 

analizi gerçekleştirebilen bir ürün olan çift taraflı besiyerleri kullanılmıştır. 

Örneklerde Toplam mezofilik aerobik bakteri, maya ve küf bakteri 

varlığını tespit etmek amacıyla, hazır besiyerleri ile sürüntü örneği alınıp, 

inkübatörde üremeleri kontrol edilmiştir. İnkübasyondan sonra elde edilen 

sayım sonuçları ise log cfu/g olarak verilmistir (Kılıç; 2005 Baumgart, 

1986). 

 

3. Bulgular 

A, B, C, D, E, F işletmelerinden toplamda 60 numune alınmış ve 

ürünlerde bulunan bakteri yükü şekil 3.1 de verilmiştir. İşlemeler arası 
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TAMB sayısı 1.577 log cfu/gr ile 0.160  log cfu/gr arasında değişmiştir. 

Maya ve Küf sayısı ise 0.930 log cfu/gr ile 0 arasında tespit edimiştir. 

 

Şekil 3.1 İşletmelerden alınan ürünlerdeki bakteri sayıları (log cfu/gr) 

 
 

 

Ürünler ile birlikte verilen salatalarda yapılan mikrobiyolojik analizler 

sonucunda TAMB sayısı 1.536 log cfu/gr ile 0.587  log cfu/gr arasında 

değişmiştir. Maya ve Küf sayısı ise 1.241 log cfu/gr ile 0.485  arasında 

tespit edilmiştir. 

Şekil 3.2 Ürünler ile verilen salatalardaki bakteri yükü (log cfu/gr) 

 

TAMB0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

A B C D E F

TAMB 1,577 1,022 0,160 1,199 0,389 1,019

Maya ve Küf 0,929 0,930 0,588 0,878 0,000 0,878
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TAMB
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

A B C D E F

TAMB 1,536 1,341 0,668 0,862 1,190 0,587

Maya ve Küf 0,709 1,625 1,012 0,485 0,151 1,241

LO
G
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FU

/G
R

İŞLETMELER TAMB Maya ve Küf
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4. Tartışma 

Çalışmamızda işlemeler arası TAMB sayısı 1.577 log cfu/gr ile 0.160  

log cfu/gr arasında değişmiştir. Bostan, K., (2011) pişmiş haldeki 

dönerlerin mikrobiyolojik kalitesini ortaya koymak için yaptığı 

çalışmasında et dönerlerde, TMAB sayısı ağırlıklı olarak 103 - 104 kob/g 

düzeyinde saptanmıştır. Elmali, ve Yaman (2005) Kars ilinde et dönerler 

üzerinde yaptıkları çalışmada TAMB sayısını  < 102 and 106 cfu g olarak 

bildirmişlerdir. Bazı araştırmacılar tarafından çiğ köftelerde yapılan 

analizlerde TAMB sayısı Sancak ve İşleyici (2006), 6.40 log10 CFU / g, 

Elmali ve Yaman (2005) 4.3 x 106 olarak bildirilmiştir. Çalışmamamızda 

elde ettiğimiz veriler ile yapılan çalışmalar arasında TAMB sayısının genel 

olarak farklı olmasının nedeninin, kullanılan etin kalitesine, hazırlama 

esnasında bulaşabilecek bakteri yüküne ve servis esnasında kontamine 

olacak bakteri sayısına göre farklılık gösterebileceği düşünülmektedir. 

Bunun yanında covid-19 pandemisi için alınan önlemlerin ve buna bağlı 

olarak çalışan personelin kişisel hijyenine dikkat etmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Çalışmamızda işletmelerden elde edilen ürünlerde maya ve küf sayısı 

ise 0.930 log cfu/gr ile 0 arasında tespit edilmiştir. Döner üzerine yapılan 

diğer çalışmalar (Öksüztepe 2014, Elmali ve Yaman 2005) ile 

karşılaştırıldığında maya ve küf sayısının Sinop ilindeki döner 

örneklerinde daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebinin Sinop 

ilindeki işletmelerin ve personellerinin bir çok hijyen kuralına uymasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Ürünler ile birlikte verilen salatalarda yapılan analizler sonucunda 

TAMB sayısı 1.536 log cfu/gr ile 0.587  log cfu/gr arasında değişmiştir. 

Maya ve Küf sayısı ise 1.241 log cfu/gr ile 0.485  arasında tespit edilmiştir. 

Kınay ve Kaptangil (2018), Sinop ilindeki yiyecek içecek işletmelerinde 

servise sunulan salatalar üzerinde yaptıkları çalışmada, Yeşil salata 

örneklerinde TMAB sayısı 3,36 log cfu/gr ile 3,75 log cfu/gr, maya ve küf 

sayısını 1,66 log cfu/gr ile 2,12 log cfu/ gr olarak bildirmişlerdir.  Elde 

edilen bu sonuçlara göre Sinop ilinde yapılan araştırma, çalışmamız ile 

benzerlik göstermemektedir. Bunun sebebinin, covid-19 pandemisinin 

getirdiği, personelin kişisel hijyen kurallarına uymasından ve servise 

hazırlanacak ürünlerin temizliğinin iyi yapılmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Mikrobiyolojik olarak değerlendirilen ürünlerin işletmelere ve önceki 

çalışmalara göre benzerlik ya da farklılık göstermesinin başlıca nedenleri, 

üretim aşamasında marinasyon için kullanılan baharatlar, kullanılan 

ürünlerde doğal olarak bulunabilen bakteriler, üretim yerlerinin hijyeni, 

personel hijyeni gibi sebeplere bağlı olduğu düşünülmektedir. 
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5. Sonuç ve Öneriler 

Örneklerin temin edilmesi esnasında, personel hijyeni, işletmelerin 

temizliği, serviste kullanılan araç ve gereçler izlenmiştir. Döneri kesen 

personellerin birçoğunun eldiven ve maske kullanması, servis için tek 

kullanımlık kapların kullanılması, ve tek kullanımlık kağıt havlu 

kullanıldığı gözlenmiştir.  

Yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda bakteri yükünün düşük 

olmasının, covid-19 virüsü kapsamında alınan önlemlerden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Üretimden tüketime kadar bir çok noktada bakteriyel 

kontaminasyona maruz kalan ürünler, uygun pişirme ve saklama koşulları 

ile azalabilmekte ve insan sağlığı açısından risk olmaktan çıkmaktadır.  

Depolanması, muhafazası ve üretimi risk taşıyan ürünlerin, sıklıkla 

kontrol edilmesi ve kişisel hijyen kurallarına sıklıkla uyulan bu günlerle 

sınırlı kalınmaması gereklidir. İnsan sağlığı için önemli riskler taşıyan gıda 

ürünlerinin kalite kontrollerinin arttırılması, ürünlerin işlenmesi esnasında 

uyulan maske eldiven kurallarına devam edilmesi büyük önem arz 

etmektedir.  

Genel olarak mikrobiyolojik kalitesi yüksek ve insan sağlığına zararsız 

bir ürün üretmenin en önemli koşulları, kaliteli hammadde, personel ve 

alet-ekipman hijyeni ile ürünlerin gerekli pişirilme sıcaklığına ulaşmasıdır.  

Covid-19 pandemisinin hemen ardından yapılan bu çalışmada, 

işletmelerin genel olarak hijyen kurallarına uydukları, bunun yanında 

tüketilen ürünlerde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek miktarda 

bakteri olmadığı, ürünlerin güvenle tüketilebileceği ve genel olarak gıda 

güvenliği yönetim sistemlerinin uygulandığı sonucuna varılmıştır. FDA 

(Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından 27 Şubat 2020’de yayımlanan 

bildiride, COVID-19’un gıda veya gıda ambalajı yoluyla bulaşacağını 

gösteren bir bilgiye şimdiye kadar sahip olunmadığı, fakat yiyeceklere 

dokunurken ve ürünleri hazırlarken, el ve yüzeylerin yıkanması, çiğ etlerin 

kontaminasyon nedeniyle diğer gıdalardan ayrı yerde tutulması, 

yiyeceklerin uygun sıcaklıkta pişirilmesi ve hızlıca soğutulması gibi hijyen 

uygulamalarının sağlanmasının önemli olduğunu belirtilmiştir (FDA, 

2020).  

Yönetimsel açıdan değerlendirildiğinde, işletmelerdeki hijyen 

anlayışının rekabet üstünlüğü sağlayabilecek bir unsur olarak kullanımı, 

bir çok işletmenin misyon olarak benimseyebileceği bir faktör olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Rekabet koşullarının firmalar arasında ürün 

kalitesinin ve ihtiyacı karşılama derecesi olan kalite anlayışının ürün 

bileşenlerinden hijyenin ön plana çıkartılarak yeniden şekillendirilmesi, 
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müşteri tercihlerinde kimi zaman göz ardı edilen hijyen faktörünün 

yeniden ortaya konmasına ve yeni yaklaşımlarla rekabette yeni bir kulvar 

olarak karşımıza çıkmasına sebep olabilecektir. Bu durum, hijyen 

kurallarının belirlenerek piyasadaki işletmeler arasında bir standart haline 

gelmesi ile kalitenin artacağı bir hazır gıda pazarının oluşmasına yardımcı 

olacaktır.  

Karşılaşılan durum yönetim açısından önemli bir kriz yönetimi 

süreci örneğidir. Kriz yönetimi anlayışı beklenmedik zamanlarda ortaya 

çıkan ve gerek işletmeleri gerekse işletmenin ilişki içerisinde olduğu 

birçok sektörü etkilemesi beklenen durumlarda kullanılan bir yönetim 

sistemidir. Kriz yönetimi anlayışında işletmelerin farklı derecelerde 

etkilenmesi beklenirken, COVID-19 pandemisi global düzeyde bir çok 

ülkeye ve milyonlarca işletmeyi etkilemiştir. Bu etkinin sonuçları 

işletmeleri finansal boyutlarda ciddi anlamda zor durumlarda bırakmasının 

yanında kalıcı karar ve stratejiler uygulamalarını zorunlu kılmıştır. 

Bunlardan en önemlileri de işletmelerin yönetimsel olarak uygulayacakları 

hijyen anlayışlarıdır. Artık dünyadaki bir çok rekabet şartı yeniden 

oluşturulurken, işletme yönetimlerinin kalıcı ve farklı stratejiler 

uygulamaları süreçten ciddi anlamda etkilenen diğer bir kesim olan 

müşteriler tarafından belirlenmektedir. Müşteri istek ve ihtiyaçlarının 

birçok ürün/hizmet alanında değiştiği günümüzde artık müşteri 

memnuniyetinin yaratılmasında güven anlayışını hijyenik unsurlar daha 

fazla etkilemektedir. Bu noktada işletmelerin normalleşen pazar 

yapılarında hijyen unsuru üzerine yeni stratejiler geliştirmeleri rekabet 

üstünlüğü açsından ciddi bir fırsat olarak algılanmaktadır. Günümüz 

tüketim alışkanlıklarının sürekli artmasının yanında, ürün ve tüketicinin 

süreç içerisinde daha az karşı karşıya geldiği, ulaştırma ve pazarlama 

anlayışında hijyen faktörünün eskisinden daha önemli olduğu hızlı bir 

üretim ve tedarik anlayışı işletmeleri başarıya götüren önemli faktörler 

olarak karşımıza çıkacaktır. Yaşanan COVID-19 pandemisi artık 

işletmelere teknolojik gelişmeler, hız ve yönlendirilen müşteri ihtiyaçlarını 

hijyen unsurları ile birleştirmesi gereğini zorunlu kılmıştır. Küresel 

anlamda ülkelerin geleceklerini yönetimsel siyasi kararlar belirleyecek 

olsa da, işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri de ancak bu tip kriz 

durumlarında alacakları stratejik kararlarla belirlenebilecektir.  
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SEYAHAT ENDÜSTRİSİNDE DİNAMİK PAKETLEME 

 

Hakan Atay* & Gamze Özoğul** & Günseli Güçlütürk Baran***  

Kansu Gençer**** 

Giriş 

Seyahat acentalarında rezervasyonlar 1952 yılına kadar tamamen el ile 

yapılmaktaydı. Her uçuşa ait koltuklar, uçuşun yapıldığı şehir ve uçuş 

saatinin bulunduğu bir karta kaydedilmekteydi. Rezervasyon ofisi bir 

rezervasyon aldığında, yer olup olmadığı kontrol edilir; eğer uygun bir 

koltuk varsa, acentaya bu konu ile ilgili bir teleks mesajı gönderilirdi. 

Sonra seyahat acentası yolcuya ait bilgilerin bulunduğu bir kart (Pasenger 

Name Record – PNR) doldurur ve bu bilgileri kalkış noktasında bulunan, 

müşteri kartlarını uçuşlara yerleştirmekle sorumlu olan acentaya iletilirdi. 

Koltuk sayısı belli bir sayının altına düşerse, kalkış noktasındaki acenta 

uçuşu kapatır ve bütün acentalara uçuşun kapatıldığını (iptal olduğunu) 

belirten mesajlar iletir sonra da boş ve dolu koltukların bulunduğu tablo 

üzerinde bu durumu işaretlerdi (Özdemir, 2007). 

Bilgi teknolojilerinin turizm işletmelerince satış ve rezervasyon 

sürecinde kullanılmasının temelleri 1950’li yıllarda Amerikan 

Havayolları’nın (American Airlines) IBM (International Business 

Machine) şirketi ile birlikte gerçekleştirdiği uçak yolcularına ilişkin 

bilgilerin merkezi bir rezervasyon sistemine aktarılması projesiyle 

başlamıştır. Ancak rezervasyonlar için gerekli olan online sistemlerin 

gelişimi ve bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin faaliyete geçmesi 1970’li 

yılların başında mümkün olmuştur (Yolal, 2003). 

Amerikan Havayolları ile SABRE (semi-automated business 

environment research) projesini hayata geçiren IBM dünyanın ilk merkezi 

rezervasyon sistemini kurmuş oldu. Fakat daha sonra 1976 yılında IBM, 

Amerikan Havayolları ile yollarını ayırarak sistemin adını SABRE olarak 

değiştirmiş ve merkezi rezervasyon sistemini tüm acentelerin kullanımına 

sunmuştur. Avrupa’da ise merkezi rezervasyon sisteminin terminallere 

kuruluşu 1985 yılında olmuştur. 1987 yılında dört Avrupa havayolu şirketi 

(Air France, Iberia, Lufthansa ve SAS Scandinavian Airlines) eşit pay 

sahibi olarak “Amadeus Global Seyahat Dağıtımı” kurdular. Sistem dört 

ulusal rezervasyon sistemini (ESTEREL-Fransa, SAVIA-İspanya, 

SMART-İsveç, START-Almanya) entegre ederek 1991 yılında 

operasyonel olarak faaliyete geçmiştir. Bu sayede farklı ülkelere ait 

rezervasyon sistemlerine tek bir sistemden ulaşmak mümkün olmuştur 

(Karcher, 1996). 



744 
 

1990 yılında Delta Airlines, Northwest Airlines ve Trans World 

Airlines tarafından Worldspan global dağıtım sistemi kurulmuştur. 1993 

yılında İngiliz Galileo Limited Şirketi ve Amerikalı Covia Corporation 

tarafından Galileo Uluslararası Ortaklığı kurulmuştur. Amerika, Meksika 

ve Japonya’da Apollo, dünyanın geri kalanında ise Galileo ismi ile 

çalışmaya başlayan sistem bir başka büyük Küresel Dağıtım Sistemini 

(KDS) oluşturmuştur. Bu iki sistem daha sonra Travelport çatısı altında 

birleşmiştir. Böylelikle seyahat endüstrisinin dijitalleşmesinin ve dinamik 

paketleme altyapısının ilk büyük ve önemli adımları atılmıştır (Karcher, 

1996). 2020 yılı itibariyle ortalama 500 civarında havayolu şirketine ve 

binlerce konaklama işletmesine teknoloji altyapısı ve bağlantı sağlayan 

Amadeus, Sabre ve Travelport gibi şirketler gittikçe daha fazla çevrimiçi 

platform ve canlı seyahat hizmeti alanları geliştirmektedir. 

Kabbaj’a (2003) göre, dinamik paketleme; uçak koltuğu, otel 

gecelemeleri, araç kiralama günleri, tren biletleri ve diğer heterojen hizmet 

ve bilgi sağlayıcı kaynaklarının dinamik olarak fiyatlanması ve 

birleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Teknolojinin gelişmesi ve internet ağı 

sayesinde seyahat acentaları ile oteller, havayolları, araç kiralama şirketleri 

gibi turizmi oluşturan birimlerin birbirleriyle entegre olmaları 

sağlanmıştır. Bu entegrasyon ve tüm hizmetlere tek bir yerden ulaşabilme 

olanağı sayesinde günümüzde “dinamik paketleme” sistemi 

kullanılabilmektedir. Bu sistemin avantajı tek bir sistem üzerinde 

havayolu, otel, araç kiralama ve diğer bağlantılı turistik hizmetlerin 

rezervasyon ve satışının yapılabilmesidir. Böylelikle müşteriler sistem 

üzerinden kendi kendilerine farklı paketleri bir araya getirme ve kendi 

paketlerini oluşturma seçeneğine sahip olmuştur. 

Dinamik paketleme (DP), teknoloji tabanlı, müşteri odaklı bir modeldir. 

Seyahat edenlerin öncelikli isteklerinden biri beklentilerine uyabilecek, 

seçenek sunabilecek bir tatil satın almaktır. Bu isteklere cevap verebilmek 

için ilgili işletmelerin web tabanlı imkanlarına sahip olması, ürün 

bileşenleri ile ilgili seçenek sunabilmesi gerekmektedir. Ancak bu model, 

charter uçuş ve konaklama için ticari anlaşma yapan çoğu tur operatörü 

için imkansızdır. Söz konusu tur operatörleri bu durumda yeteri kadar 

esnek davranamamaktadır (Romano, 2005). Özelleştirilmiş (customized) 

seyahat güzergahlarına olan talebin artış göstermesi ile birlikte seyahat 

acentaları, tur operatörleri ve aracılar; müşterilerin sözleşme kuralları ve 

fiyat anlaşmaları hakkında bilgi sahibi olmaksızın, bir dizi dinamik paket 

ürün ve hizmetlerini bir araya getirerek onlara esneklik sunabilecek yeni 

teknolojilere ihtiyaç duymaktadır. Geleneksel uygulamalara göre seyahat 

edenler; seyahat ya da tatil planlarını oluşturmak için internet sitelerini 

ziyaret etmek, birçok kez kişisel bilgiler için kayıt yapmak, onay ya da 

yanıt için saatler hatta günler harcayabilmektedir. Ancak müşteriler bir 

seyahat programı oluşturma, düzenleme veya güncelleme talebinde 
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bulunabilmektedir. Çevrimdışı dünyada, paket bileşenleri, tur operatörleri 

broşürlerinde yerini talep oluşmadan önce almaktadır. Dinamik 

paketlemede ise tüketiciler; otel, uçak, araç kiralama ve boş zaman 

aktivitelerini tek bir fiyat dahilinde kendileri anlık olarak 

oluşturabilmektedir (Cardoso, 2006; Cardoso & Lange, 2007). Dinamik 

paketleme, rehberli turlar, eğlence, sosyal aktiviteler, alışveriş, konaklama, 

ulaşım, yiyecek-içecek gibi geniş bir ürün yelpazesi içermektedir 

(Akoumianakis vd, 2011).  

Dinamik paketleme, teknolojik gereksinimler ve örgütsel talep 

açısından turizm sektöründe en gelişmiş ve uygulanması en zor e-işletme 

biçimidir. Bu kavram turizm sektöründe mucize tedavi/her derde deva ilaç 

(miracle cure/Wundermittel) ya da eğlence ve seyahat endüstrisinin katili 

gibi ifadelerle tartışılmaktadır (Rose, 2004). Teknoloji tabanlı dinamik 

paketleme, seyahat ürünlerinin özelleştirilmesini sağlamakta, aynı 

zamanda hizmet sağlayıcılara da gizli indirimlerin kullanılması nedeni ile 

doğrudan fiyat rekabetini engelleme avantajı sunmaktadır (Markus & 

Lassnig, 2006). Diğer taraftan dinamik paketleme, özelleştirilen ürünler 

için daha ilgi çekici ve interaktif bir ortam sunmaktadır. Dinamik 

paketleme, merkezi olmayan, heterojen turizm bilgi sistemlerinin birlikte 

çalışmasına imkân sağlamaktadır.  

Çağımızın dijitalleşen rekabet ortamında bir seyahat işletmesinin 

teknoloji kullanmaması, e-ticaret olanaklarından yararlanmaması 

düşünülemez hale gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve teknolojik 

ilerlemeler turistik ürün seçim aşamasında rekabeti arttırmakta ve 

müşterilerin seçim kararlarında etkili olmaktadır. Müşteriler internet ve 

akıllı telefonlar sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki bir ürün veya 

bölge hakkında bilgiye çok daha kolay ulaşabilmekte; rezervasyon ve 

ödeme işlemleri gibi pek çok işi bu bilişim araçları üzerinden 

yapabilmektedir. Örneğin sanal para ve bitcoin gibi ödeme alternatifleri 

gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojik ilerlemeler 

hızlı, konforlu ve daha ucuz ulaşım imkânlarını da insanlara sunmaktadır 

(Ünüvar, 2008; Çiçek, 2013; Şimşek & Cin 2020). Bilginin ve teknolojinin 

değişip gelişiyor olması, yeni kuşak nesil tüketicilerin seyahate bakışı ve 

son dönemde karşı karşıya kalınan salgın hastalıklar ve virüslerin yarattığı 

durgunluk turizm endüstrisinin yönünü değiştirmekte ve hızlı gelişmelere 

neden olabilmektedir. Bu tür değişimler turistik tüketicilerin kararlarında 

daha hassas olacakları, daha fazla kontrol talep edecekleri, daha 

özelleştirilmiş seyahatlere yönelecekleri bir dönemi de beraberinde 

getirecektir. Bu bağlamda dinamik paketleme uygulamalarının yakın 

gelecekte önemini arttıracağı öngörülebilir. Bu çalışmada dinamik 

paketleme kavramı öncelikle tarihsel gelişim süreci ile değerlendirilmiş ve 

ardından dinamik paketlemenin kavramsal yapısı, türleri ve yararları 

açıklanmıştır. 
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1. Dinamik Paketlemenin (DP) Ortaya Çıkışı ve Kavramsal 

Gelişimi 

Küreselleşmenin hız kazandırdığı bilgi teknolojilerinin ve internetin 

1990’lı yıllardan bu yana gelişimi, geleneksel pazarlama anlayışına yeni 

boyutlar getirmiştir. İnternet, birbirleriyle bağlantılı milyonlarca 

bilgisayarın veri, ileti ve dosya alışverişi yapmalarına olanak veren bir 

sistemdir. Bu gelişmeler turizm ve seyahat endüstrisinde de köklü 

değişikliklere yol açmaktadır (Buhalis, 1998; Allen, 1998). İnternet ile 

iletişimin daha geniş ve daha az zaman alarak kitlelere ulaşımı, internetin 

iş boyutlu kullanımına ve işin internet üzerinden pazarlanmasına olanak 

vermektedir. Konuya seyahat acentaları açısından bakıldığında ise internet 

üzerinden pazarlamanın üstün ve zayıf yanları olduğu görülmektedir. Bu 

üstün ve zayıf yanların iyi analiz edilebilmesi ise seyahat acentalarının 

varlıklarını sürdürebilmeleri, rekabeti daha iyi karşılayabilmeleri, 

kârlılıklarını arttırabilmeleri ve yeni fırsatlar yakalayabilmeleri açısından 

önem arz etmektedir (Çolakoğlu & Ataman, 2007).  

Seyahat ve turizm endüstrisindeki e-ticaret ve internet araştırmaları 

genellikle müşteri perspektifi ve web sitelerinin gelişimi odaklıdır 

(Çolakoğlu & Ataman, 2007). Buradan hareketle DP sisteminin 

kullanımının yaygınlaşacağı düşüncesi ile kavramın ortaya çıkışını, 

gelişimini ve türlerini açıklamak turizm endüstrisi ve sektörler için faydalı 

olacaktır. DP ve bu sistemin gelişimi ele alınmadan önce bazı kavramların 

gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. 

Seyahat işletmesi, turistik ürünü oluşturan veya turistik ürün ile turistik 

ürünü tüketenler arasında ilişki kuran ve dağıtımında aracılık yapan belirli 

bir organizasyon yapısındaki kuruluşları tanımlamaktadır. Bu tanımdan da 

anlaşıldığı üzere tur operatörü, hizmet bileşenlerini bir araya getirerek 

paket turu planlayan, oluşturan ve pazara sunan işletmedir. Seyahat 

acentası ise turistik ürünü tüketiciye ulaştıran, belirli bir komisyon 

karşılığında aracılık (turistik ürün-seyahat eden) yapan işletmedir (Çetiner, 

2001). Turizmde dağıtım sistemi bakımından dağıtım, doğrudan ve dolaylı 

şekilde gerçekleşmektedir. Doğrudan satışlarda arz eden, ürününü 

doğrudan turistin beğenisine sunmakta, dolaylı satışlarda ise arz eden, aracı 

kullanarak ürünlerini turiste iletmektedir (Alaeddinoğlu & Can, 2007). 

Turistik ürün, turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, 

ulaştırma, yeme içme, eğlence ve diğer yan hizmetlerin bileşimi olarak 

tanımlanmaktadır (Hacıoğlu, 2000). Olalı’ya (1990) göre turistik ürün, 

turistin seyahat ve geçici konaklamalarından doğan ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek nitelikte olan mal ve hizmet veya mallar ve hizmetlerin 

karışımı ya da her ikisinin birden karışımından oluşan tüm kapasite olarak 

ifade edilmiştir. 
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Paket tur ise İngilizce Inclusive Tour, Fransızca Voyage a Forfait ve 

Amerikan İngilizcesi karşılığı Package Tour olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Nelson & Steward, 1989). Paket tur, turistik ürün girdilerinin maliyetinin 

toplam fiyat içindeki payının tüketici tarafından bilinmediği ve tur 

operatörü tarafından oluşturulan ulaşım, konaklama vb. hizmetlerin tek bir 

turistik ürünü kapsayan bütünüdür (Yarcan & Peköz, 2001). Paket tur, 

turiste tek bir fiyattan satılmaktadır ve bu fiyat, paket turun içeriğine göre 

farklılaşmaktadır. Bu geleneksel statik paketler, toptancılar tarafından 

geliştirilerek çevrimdışı seyahat acentaları aracılığıyla satılmaya 

başlanmıştır. İnternetin hayata girmesi ile değişim yaşanarak kalıcı tatil 

paketleri oluşturulup statiğe karşı dinamik bir yapı ile internetten 

pazarlama başlamıştır (Rose, 2004). 

DP, öz olarak internet üzerinden turistin bileşenlerini oluşturduğu bir 

paket tatil olarak görüldüğü takdirde internet üzerinden bu iş sürecinin 

işlerliğini anlamak önemli bir husustur. İnternetin avantajlarından elde 

edilecek faydalar için gerçekleştirilen elektronik iş (e-iş) veya dijital iş 

teknolojisi, iş süreçlerini yürütmek için internet kullanımı olarak 

açıklanabilir. Cardoso ve Sheth’e (2005) göre, e-ticaret kullanımı ile ana iş 

süreçlerinin klasik modeli internet tabanlı dinamik bir dönüşüm 

geçirmektedir. Artık alıcı ve satıcı coğrafyaya bağlı sorunlar olmadan sanal 

platformlarda bir araya gelebilir (Cardoso & Sheth, 2005). DP elektronik 

etkileşim yoluyla büyüme için çabalayan işletmeler için dikkate değer bir 

sistem oluşturmaktadır. Aynı zamanda e-iş kullanımında reklam, 

pazarlama, müşteri desteği, güvenlik, teslimat ve ödeme gibi bölümleri 

destekleyici faaliyetler oluşturulmaktadır (Laudon & Laudon, 2006). 

Böylece sanal örgütlerin turizm endüstrisinde yer alan işletmeler açısından 

oluşturulması, hem müşteri isteğine daha kapsamlı yanıt verebilmeye 

olanak sağlayacak hem de ülke bazında ürün ve hizmet çeşitliliği 

yaratacaktır (Buhalis & O'Connor, 2005). DP sistemi, farklı turist 

ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayacak internet tabanlı sistemlerden biridir. 

DP kavramı, literatürde turistin çevrimiçi pazarda bir turistik ürünü 

oluşturacak paket elemanlarını kendi isteği doğrultusunda bir araya 

getirerek, kendi turistik gezi paketini oluşturması olarak tanımlanmaktadır. 

Bu paketin elemanları otel + uçuş + araç gibi temel ihtiyaçların bir 

kombinasyonu olabilir, ayrıca eğlence bileşenleri gibi diğer etkinliklerin 

dâhil edilmesi ile çok daha kapsayıcı paketler de sunulabilir (Helsel & 

Cullen, 2005). Diğer bir tanıma göre DP, çevrimiçi müşterinin internet 

tabanlı bilgi işlem teknolojilerini kullanarak, daha esnek ve ucuz bir 

şekilde paket tur elemanlarını birleştirerek kişiselleştirilmiş bir tatil 

rezervasyonu oluşturup bunu satın almasını ifade eden bir seyahat 

endüstrisi terimidir. DP, çevrimiçi yapılan gerçek zamanlı bir hizmettir ve 

burada bir seyahat acentası ziyareti ve bir anlaşma deneyimi sanal ortamda 

tüketici isteklerine (Build Your Own/Kendin yap veya Uçuş+Otel vb.) 
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özelleştirilmiştir. DP sistemi, talep üzerine birden fazla veri kaynağından 

teklifleri otomatik olarak birleştirir ve müşteri tercihlerine göre seyahat 

paketinin düzenlenmesini sağlar (Markus & Markus, 2006).  

Cardoso ve Lange’ye (2007) göre DP, otomatik çevrimiçi yapılandırma 

(konfigürasyon) yapabilmeleri için bireysel müşterilere paket seyahat 

ürünlerinin birleştirilmesine izin veren yenilikçi bir teknoloji olarak 

tanımlanmıştır. Ancak DP yaygın olarak İngiltere ve ABD piyasalarında 

kabul edilmiş olsa da DP teknolojilerinin etkin olası stratejik etkileri hala 

belirsizdir. Buna karşın elektronik olarak turist sayısı sürekli artmaktadır. 

Turistik hizmetler internette her türlü aranmakta ve rezerve 

edilebilmektedir (Jagersberger & Waldhor, 2008). DP aynı zamanda 

turizm endüstrisinde seyahat şirketleri, konaklama tesisleri, hazır yiyecek 

içecek (catering) işletmeleri, tur operatörleri, seyahat acentaları, dinlenme 

ve eğlence tesisleri gibi hizmet sağlayıcıların birbiriyle bir dizi faaliyetini 

içeren bir ağ sanayisidir (Akoumianakis vd. 2011). 

DP kavramının tarihsel gelişimine bakıldığı zaman önceleri eğlence ve 

seyahat bileşeni veya paket bileşenleri olarak kavramın kabul edildiği ve 

paketin önceden fiyatlandırılmış ve paketlenmiş bir şekilde satın alındığı 

bilinmektedir. Burada tüketiciler genellikle bir paketin unsurlarının 

seçiminde herhangi bir rol oynamamıştır ve genellikle paket içeriği 

değişikliğinde tüketicilere fazla bir seçenek sunulmamıştır (Helsel & 

Cullen, 2005). Ancak daha sonraları bu sistem değişme göstermeye 

başlamıştır. İnternetin yaygın kullanımına ve teknolojik diğer gelişmelere 

bağlı olarak insanların farklı isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için 

seyahat ve diğer mal ve hizmetleri pazarlamak veya satmak için 

kullanılmıştır. 

2. Dinamik Paketleme Türleri 

Teknolojideki gelişmeler ve tüketici davranışlarındaki değişimler 

nedeniyle günümüzde birçok insan tatil rezervasyonlarını geniş bant 

internet üzerinden doğrudan ürün ve hizmet sağlayıcılarından veya 

Expedia, Travelocity ve Orbitz gibi acentaların elektronik dağıtım 

sitelerinden gerçekleştirmektedir (Rose, 2004; Romano, 2005; Cardoso & 

Lange, 2007). 

DP hizmeti sunan çevrimiçi seyahat portallarının genişlemesi ile 

birlikte DP’nin önemi daha da belirgin hale gelmiştir. Diğer önemli DP 

hizmeti sunan hizmet sağlayıcılar arasında: ebookers.de (DE), eDreams 

(IT), Flexible Trips (UK), Lastminute (UK) ve Thomas Cook (UK) (e-

Business W@tch / European Commission, 2006) sıralanabilir. Öte yandan 

DP servis sağlayıcıları farklı türlerde DP sistemi oluşturabilmektedir. 

Dinamik paketlemenin diğer çevrimiçi satışlardan farkı paketi son 

kullanıcının oluşturmasıdır. Örneğin Expedia, Orbitz, Travelocity gibi 
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siteler üzerinden yapılan işlemlerde “sadece otel”, “otel ve uçak bileti” 

veya “otel + uçak bileti + araç kiralama” gibi seçenekler sunulmaktadır. 

Seyahat etmek isteyen kişi web sitesi üzerinden “otel + uçak bileti + araç 

kiralama” seçeneğini tercih ettiğinde öncelikle “nereden-nereye” ve “hangi 

tarihlerde” gibi seçenekleri kendi tercihine göre belirlemektedir. Bunun 

ardından sistem otomatik olarak çevrimiçi seyahat acentasının bağlantılı 

olduğu otelleri, havayolları işletmelerini ve araç kiralama işletmelerini 

ekrana getirmekte ve kişiler buradan istediklerini seçerek kendi paketlerini 

oluşturabilmektedir. Buna ek olarak “aktiviteler” başlığı altında örneğin bir 

akşam yemeği için rezervasyon da yapabilmekte veya başka bir rekreasyon 

faaliyeti seçerek bunları da paketine ekleyebilmektedir. 

DP kavramı tedarikçiler tarafından farklı şekillerde kullanılmaktadır. 

Daha yakından bakıldığında, DP türleri iş kurallarının uygulanma 

durumuna göre, tek tek bileşenlerine göre ve genel paket 

fiyatlandırılmasına göre değişmektedir. Buna göre DP türleri aşağıdaki 

gibidir (Rose, 2004): 

1. Statik Paketleme (Static Packaging): Tedarikçiler tarafından 

tanımlanan bileşenlerin oluşturduğu bir pakettir. Bu pakette fiyatlar işletme 

kurallarına ya da müşteriye bağlı değildir. Sabitlenmiş ürün ve hizmetler 

vardır. 

2. Yarı- Dinamik Paketler (Semi-Dynamic Packages): Bileşen fiyatları 

müşteriye ya da işletme kurallarına bağlı değildir ancak toplam ücretler 

tüketicinin seçtiği hizmet unsuruna göre değişmektedir. Örneğin otel veya 

oda tipi, diğer faaliyetler gibi. 

3. Dinamik Fiyatlandırma (Dynamic Pricing): Toplam ücret, işletme 

kurallarına göre oluşturulan bileşenlerin fiyatına göre değişmektedir. 

4. Dinamik Paketleme (Dynamic Packaging): Toplam ücret ve bileşen 

ücretinin, işletme kurallarına bağlı olduğu bir pakettir. 

5. Opak Fiyatlandırma (Opaque Pricing): Ürün bileşen fiyatlarının ayrı 

ayrı tüketiciye gösterilmediği fiyatlandırmadır. 

6. Opak Marka (Opaque Brand): Paket bileşeninde yer alan belirli 

işletmelerin markasının tüketicilerin satın almayı gerçekleştirinceye kadar 

belirtilmemesidir. 

Çevrimiçi seyahat acentaları, artık tur operatörlerine seyahat paketleri 

satmamaktadır. Bunun nedeni internet tabanlı bu uygulamanın 

farkındalığıdır. Dolayısıyla seyahat acentaları son birkaç yıldır DP olarak 

kendisi internetten satış gerçekleştirmeye başlamıştır. Böylece hizmetlerin 

turist tarafından seçilerek kendisine özelleştirilmesi ile sağlanan bu 

esneklik, DP hizmetlerinin de genişleyerek gelişme göstereceği bir yolda 

ilerlemektedir. 
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3. Dinamik Paketlemenin Avantaj ve Dezavantajları 

Travelport, Amadeus, Sabre gibi KDS sayesinde birçok çevrimiçi 

seyahat acentası binlerce seyahat kaynağına tek bir sistem üzerinden 

ulaşma fırsatı bulmuştur. KDS yüz binlerce farklı kaynağı ve rezervasyon 

sistemlerini tek bir çatı altında topladığı için erişim kolaylığı sağlamakta 

ve çevrimiçi satış yapan seyahat acentalarının net gelirlerinde büyük pay 

sahibi olmaktadır. Örneğin DP hizmeti sunan Orbitz’in 2012 yılı net 

gelirlerinin %10’dan fazlası (112 milyon $) KDS aracılığı ile oluşmuştur. 

KDS sayesinde çevrimiçi seyahat acentaları yüzbinlerce turizm ürününe 

ulaşabilmekte ve müşterilerine pazarlayabilmektedir. Fakat bunun için bir 

ücret ödemek durumundadır. KDS sistemine bağlanarak yapılan her satış 

için KDS bir miktar komisyon almaktadır.  

Dinamik paketlemede ürün bileşenlerinin fiyatı tek bir fiyat ya da opak 

fiyat olarak nitelendirilmektedir. Opak fiyatta, tüketici ürün bileşenlerinin 

fiyatını tek tek görememektedir. Dinamik paketlemede, araç kiralama, 

konaklama gibi bileşenlerin maliyet oranları için özel paket fiyatları söz 

konusudur. Bu maliyet oranları, tek tek satılacak ürün maliyet oranlarına 

göre daha düşük olmaktadır. Bu nedenle dinamik paketleme hizmeti 

sunanlar kendi kâr paylarını düşürmeden, birleştirilen ürünleri sunma 

fırsatına sahip olabilmektedir.  

Seyahat edenler açısından dinamik paketleme avantajlarını şu şekilde 

sıralamak mümkündür (Romano, 2005).  

 Dinamik paketleme genellikle, geleneksel paket tatile göre daha 

ucuz olarak algılanmaktadır. 

 Dinamik paketleme seyahat edenlere daha fazla esneklik 

sunmaktadır. Seyahat edenler isteklerine göre ürün bileşenlerini 

tercih etmektedir. Aynı esneklik ürün fiyatları ile de ilgilidir. 

Örneğin bazı müşteriler iyi uçuş saatleri için daha fazla ücret 

ödeyebilmektedir.  

 Dinamik paketleme, seyahat edenlere daha fazla seçenek 

sunmaktadır.  

 Dinamik paketleme teknoloji tabanlıdır, seyahat edenler açısından 

kullanımı uygun ve kolaydır.  

 Dinamik paketlemede, seyahat edenler istedikleri ürün/hizmetleri 

satın alabilmektedir.  

 Dinamik paketlemede, tüm ürünler aynı anda araştırılabilmektedir. 

Bu bağlamda, seyahat edenler beklentilerine uygun ürün 

oluştururken çok zaman harcamamış olacaklardır. 

 Dinamik paketlemede, belirli bir süreye ihtiyaç yoktur.  
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Ürün tedarikçileri açısından dinamik paketleme avantajlarını 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Romano, 2005). 

 Daha iyi marka fırsatları, artan marka sadakati. 

 Daha iyi kâr payı. 

 Daha iyi ürün yelpazesi. 

 Tatil bilgisi ve içerik ekleme imkânı. 

 Bireysel ürünlere indirim uygulama imkânı. 

 Dinamik paketlemenin dezavantajlarını aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (www.ehow.com): 

Ürün/Hizmet Kalite Standardı 

Standart seyahat paketi sunan ürün/hizmet sağlayıcıları, tüketicilerin 

tatil satın alırken belirli bir kalite ve hizmet düzeyi istediklerini 

bilmektedir. Bu nedenle, otel, tur rehberi, havayolu işletmeleri tarafından 

sunulan yüksek kaliteli hizmetin garantisinde sorumluluk üstlenmektedir. 

Tüketicinin dinamik paket oluşturmak istediği durumda ise bireysel hizmet 

sağlayıcıları tarafından sunulacak olan yüksek standardın garantisi 

bulunmamaktadır.  

Şikâyetler 

Standart seyahat paketinde, seyahat acentaları müşterilerin konaklama 

işletmesi, havayolu işletmesi vb. kaynaklanabilecek şikâyetlerini takip 

edebilmektedir. Dinamik paketlemede ise tüketici şikayetleri ile kendisi 

ilgilenmek durumundadır. Eğer bu şikâyet, ücretin havayolu işletmesinden 

veya konaklama işletmesinden iadesini içeriyorsa tüketici açısından güçlük 

yaratabilir, tüketici ilgili ülkenin yasa ve yönetmelikleri ile ilgilenmek 

durumunda kalabilir.   

Daha Az Koruma 

Dinamik paketlemede tüketicinin, seyahat planları ile ilgili sorun 

yaşaması durumunda daha az koruma söz konusudur. Standart seyahat 

paketlerinin tercih edilmesi durumunda seyahat acentası uçuş, tur rehberi, 

konaklama ile ilgili herhangi bir sorun oluşması durumunda müşterisini 

bilgilendirmek ve alternatif düzenlemeler oluşturmak zorundadır. Bu 

koruma dinamik paketin tercih edilmesi durumunda söz konusu 

olmayabilir.  

İadeler 

  Standart tatil paketinde, müşteri seyahat acentasından para iadesi talep 

edebilir. Bunun için, ilgili seyahat acentasının kuralları ve düzenlemeleri 

ile ilgilenmek yeterli olacaktır. Ancak dinamik paketlemede, tüketici 
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iadeyi her bir ürün/hizmet sağlayıcısından ayrı ayrı talep edecektir. Her bir 

ürün/hizmet sağlayıcı ayrı kural ve düzenlemelere sahiptir. Tüketici her bir 

ürün/hizmet sağlayıcısının kural ve düzenlemeleri ile ayrı ayrı ilgilenmek 

durumunda kalacaktır. Bu ise zaman gerektirmektedir ve tüketici parasının 

bir kısmını kaybetme sorunu yaşayabilir. 

Cardoso ve Lange (2007) dinamik paketlemenin sahip olduğu fırsat ve 

güçlükleri tüketiciler, geleneksel seyahat acentaları ve ürün/hizmet 

sağlayıcıları açısından ele almışlardır. Çalışmalarında ürün/hizmet 

sağlayıcıları açısından dinamik paketlemenin esneklik ve pazar 

genişlemesi gibi fırsatlar yarattığını belirtmişlerdir. Dinamik paketleme ile 

ürün/hizmet sağlayıcıları, diğer seyahat hizmetleri ile bütünleştirilen 

ürünler aracılığıyla daha geniş bir pazarı hedefleme imkanına sahip 

olabilmektedir. Bu durum ürün/hizmet sağlayıcının gelirlerini arttırmasını 

sağlayacaktır. Diğer taraftan dinamik paketlemenin tüketicinin 

ihtiyaçlarının tatmin edilmesi konusunda daha başarılı olduğu, hizmetlerin 

daha iyi hedeflenmesini sağlayacağı vurgulanmaktadır. Bununla birlikte ek 

yatırımlar, artan dinamik pazar, daha az şeffaf fiyat, artan rekabet dinamik 

paketlemenin beraberinde getirdiği güçlükler arasında yer almaktadır. 

Örneğin dinamik paketleme uygulamasıyla web portallarının yeni rakipler 

olarak pazara girmesi geleneksel seyahat acentaları ve ürün/hizmet 

sağlayıcıları açısından bir tehdit unsuru olabilecektir.  

Sonuç 

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birçok avantaj 

sağlamıştır, bunlardan biri de hız ve hareket özgürlüğüdür. Günümüzde 

zaman kavramı oldukça önemli durumdadır ve insanlar seyahat planlarını 

oluşturma ve tatil satın almada çok fazla zaman harcamak istememektedir. 

Dinamik paketleme sistemi, tüketici tercihlerine göre dinamik olarak 

oluşturulan paket ile yeni bir fırsat sunmaktadır. Hizmet tanımları, hizmet 

yorumları ve müşteri profili gibi bilgilere bağlı olarak gerçek zamanlı 

olarak paketin oluşturulması, tur planını dinamik hale getirmektedir. 

Özelleştirilmiş ürünlere olan talebin artması ile seyahat acentaları 

tüketicilerine dinamik paket oluşturulmasında esneklik sağlamalıdır.  

Günümüz turistik tüketicilerinin satın alma alışkanlıkları son derece 

hızlı bir değişim göstermektedir. Seyahat endüstrisinin geleceğini Z kuşağı 

olarak adlandırılan ve lüksten ziyade deneyim ve macera arayan yeni bir 

müşteri kitlesi oluşturmaktadır. Bu yeni nesil müşterilerin bir acenta 

şubesine gitmemesi ve internet teknolojilerine entegre satın alma 

alışkanlıkları Thomas Cook gibi büyük tur operatörlerinin iflasında etkili 

olmuştur. Geleneksel tatil paketlerinin yeni nesil müşterilerin 

beklentilerini karşılamadığı güncel turizm sorunları arasında 

tartışılmaktadır. Küresel ısınma, paylaşım ekonomilerinin (AirBNB, 

Eatwith, Bla Bla Car, vb.) turizm endüstrisine getirdiği yeni dinamizm ve 
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deneyim özgürlükleri klasik tatil paketlerini tehdit eden diğer unsurlar 

arasındadır. Dinamik paketleme uygulamaları bugünün ve geleceğin 

turistik tüketicilerine arzu edecekleri çeşitliliği ve seçim özgürlüğünü 

sağlamak noktasında önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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TURİZM İŞLETMELERİNDE SANAL KAYTARMA 

DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 

 

Kerem Kaptangil & Aysun Gargacı Kınay 

Giriş 

Günümüzde internet kullanımı gerek sosyal hayatta gerekse iş 

hayatında önemini her geçen gün arttırmaktadır. Önem derecesindeki bu 

artış, insanların gündelik hayatlarında ve iş hayatlarında gerçekleştirmek 

istedikleri faaliyetleri daha hızlı, verimli ve mümkün olan en yüksek 

seviyede seçeneği değerlendirerek karar verme isteklerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu isteklerin karşılanabilmesi için en uygun alan olan 

internet ortamı ise birçok araştırmaya konu olmuş ve özellikle de 

çalışanların çalışma hayatlarına olan etkileri farklı değişkenlerle 

incelenmiştir. Bu incelemeler çerçevesinde dünya çapında telefon 

üzerinden internet kullananların %63’ü telefonlarını her yarım saatte, 

%22’si ise 5 dakika aralıklarla telefonlarını kullanma zorunluluğu 

hissettiğini, bunun yanında IAB’nin 18 ülke çapında Mobil Tüketici 

Deneyimleri Araştırması’ndan edinmiş olduğu bilgiler ışığında, dünyada 

birçok insanın, hergün en az bir defa olmak suretiyle telefon ya da web 

hizmetleri aracılığıyla internete erişim sağladığı belirlenmiştir (İşgüzar, 

Ayden, 2017). İnternetin bu denli yaygın kullanımının içerik olarak 

farklılık göstermesinin sonucu olarak, ayrılan bu zamanın çalışma 

ortamında çalışanları etkileme alanları ve etkileme dereceleri de 

araştırmalara konu olmuştur. Bunun temel nedeni ise, çalışanların 

motivasyon, performans ve örgüte olan bağlılıkları açısından farklı 

eğilimler ve farklı davranış kalıpları geliştirmelerinin örgüt stratejilerini ve 

örgüt kültürünü etkileyebilmesidir. 

İnsanların modern yönetim anlayışında karşılık geldikleri beşeri insan 

modeli, çalışma hayatının dışında da değerlendirilmesi gereken bir unsur 

olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle çalışma hayatına yönelik 

uygulamaların sadece iş ortamı ile sınırlı olması, çalışanların iş dışındaki 

hayatlarını ve bu hayatların kendilerine olan etkilerini çalışma ortamına 

taşınamayacağı düşüncesi varsayımdan öteye gidememektedir. Ancak 

internet ve çalışma hayatları ile ilgili yapılmış birçok çalışma; Lim (2002),  

Doorn (2011), Anandarajan (2004), Mahatanankoon vd.(2004), Blanchard 

ve Henle (2008),Li ve Wung (2006),Ramayah (2010) Mastrangelo vd 

(2006), çalışanların internet ortamında geçirdikleri zamanın çalışma 
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hayatları ile ilgili birçok unsuru farklı derecelerde etkilediğini ortaya 

koymuştur. Bu araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sanal kaytarma 

kavramı internet kullanımının çalışma saatleri içerisinde çalışanın yaptığı 

işin dışındaki internet kullanım faaliyetlerini ifade etmektedir.  

Sanal kaytarma davranışının görüldüğü sektörler incelendiğinde 

genellikle üretim işletmelerinde bu tür davranışların verimlilik ve 

motivasyon üzerindeki etkileri incelenmekte ve işletmeler tarafından sanal 

kaytarma davranışları ile ilgili olarak bir takım kısıtlamalar ya da 

yasaklamalar getirilmektedir. Hizmet sunan işletmelerde ise durum çoğu 

zaman verimlilik ve motivasyon değişkenlerinin yanında hizmet kalitesi ve 

işletme imajı gibi birçok farklı değişkenler üzerinde odaklanmaktadır. 

İşletmeler açısından kontrol altında tutulması ya da belirli motivasyonel 

stratejiler açısından optimum seviyede planlanması gereken sanal 

kaytarma davranışlarının, hizmet sunan turizm işletmelerinde de sıkça 

görülmesi turizm işletmeleri açısından değerlendirilmesi gereken bir konu 

haline getirmiştir.  

Turizm tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayi ve tarım 

gelirlerinin ardından önemli bir gelir kalemi olarak ülke ekonomisine 

katkıda bulunmaktadır. Turizm sektörü dünyada dolaylı ve direkt istihdam 

kaynağı olarak düşünüldüğünde 272 milyon kişiye varan bir iş gücü 

büyüklüğü yaratmaktadır. Bu rakam yaklaşık olarak dünyadaki işgücünün 

%9’una yakın bir seviyededir. Bu istihdam ayrıca dünyada gayri safi yurt 

içi hâsıla olarak hesaplandığında yaklaşık 7,2 trilyon dolar tutarında bir 

katma değer sağlamaktadır. Bu rakam dünya ekonomisi içinde gelir 

yüzdesi olarak %9,8 gibi bir orana karşılık gelmektedir 

(http://www.dijitalajanslar.com) Dünya ekonomisi için bu denli önemli 

olan bir sektörde sürekli gelişen ve değişen insan ihtiyaçları ve bunların 

karşılanma gereksinimi internet ortamının her geçen gün daha aktif şekilde 

kullanımını da beraberinde getirmiştir. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi 

turizm sektöründe de özellikle daha hızlı ve kaliteli hizmet almak isteyen 

müşterilerin internet üzerinden gerçekleştirdikleri birçok işlemin de turizm 

işletmeleri tarafından hizmet olarak sürekli geliştirilerek sunulması 

zorunluluğunu doğurmuştur. Bu noktada turizm işletmelerinde istihdam 

edilen çalışanların da çalışma saatleri içerisinde internet üzerinden birçok 

işlem yapması gerekmektedir. Ancak internet ortamında da hizmet veren 

işletmelerde çalışanların bu süreç içerisinde internet üzerinde yapmış 

oldukları faaliyetlerin kişisel ve iş ile ilgili olarak yapmış oldukları 

faaliyetlerin ayrıştırılması gerekmektedir. Çünkü teknolojik gelişmelere 

paralel olarak bilginin paylaşımına yönelik davranışlar işletmeler için 

önemli bir avantaj olarak kabul edilirken aynı zamanda bu davranışların 

özel amaçlar için kullanılması işletmeler için ciddi verimlilik düşüşü ve 

finansal kayıplara neden olabilmektedir. Bu kayıplara neden olabileceği 

düşünülen iş yerindeki özel amaçlar için internet kullanımı noktasında 

“sanal kaytarma (cyberloafing) kavramı karşımıza çıkmaktadır. Sanal 
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kaytarma temel olarak “çalışanların çalışma saatleri içerisinde işyerindeki 

internet olanaklarını kendi istekleri ile kişisel ihtiyaçları için kullanmaları” 

(Lim,2002) ya da “iş için kullanılması gereken internet imkanlarının, iş 

dışında kişisel amaçlara yönelik kullanılması” olarak 

tanımlanabilmektedir. Literatürde birçok farklı isimle “cyberloafing” 

(Lim,2002), “cyberslacking” (Lavoie ve Pychyl, 2001; Blanchard ve 

Henle, 2008), cyber-slouching (Urbaczewski and Jessup, 2002) 

“cyberdeviance” (Vitak vd.,2011) anılan sanal kaytarma davranışları 

birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de kullanım alanı olarak 

oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Bunun nedeni daha hızlı ve verimli 

olduğu düşünülen iş ile ilgili olarak yapılan internet kullanımının özel 

kullanım alanı ile net bir şekilde ayrıştırılamamasıdır. Ancak bu ayrımın 

yapılabilmesi için öncelikle sanal kaytarma davranışlarının işletmelerde 

kullanım oranlarının ve kullanım alanlarının belirlenebilmesi 

gerekmektedir. Yöneticiler bu durum karşısında personelini mesai saatinde 

kendi amaçları doğrultusunda sanal medyayı kullanmasını engelleyecek 

çeşitli önlemler almaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle yöneticiler çeşitli 

izleme sistemleri kurmaya çalışmaktadırlar. Ama işletmelerin bu sistemi 

kurarak pek başarılı oldukları söylenemez (Kaplan ve Çetinkaya, 2014). 

Sanal kaytarma davranışlarının görülmediği işletme ve sektörlerde ise bu 

davranışın farklı işletme dinamiklerini etkilediğini söyleyebilmek 

mümkün olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle araştırmada turizm 

sektöründe sanal kaytarma davranışların ortaya çıkma derecesi ve etkileri 

incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı ise turizm 

işletmelerinde iş dışı olarak kabul edilen sanal kaytarma davranışları ile 

çalışanların demografik özellikleri arasında varsa anlamlı bir ilişkinin 

ortaya konmasıdır. Bu ilişkinin ortaya konabilmesi işletmelerin sanal 

kaytarma davranışlarına yönelik olarak işletmelerin geliştirebilecekleri 

stratejileri ve çalışanlarına yönelik olarak belirleyecekleri örgüt kültürü 

unsurlarını belirlemeleri açısından önemli görülmektedir. Elde edilecek 

sonuçlar dâhilinde turizm işletmelerinde demografik özelliklere göre sanal 

kaytarma davranışlarını incelemek gerek demografik özellikler gerekse 

çalışma şartlarının bu tür davranışlardan hangi düzeyde etkilendiğini 

belirlemek açısından işletmelere önemli bilgiler sunacaktır. 

I. Sanal Kaytarma 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artış eğiliminde 

olan internet kullanım oranı kullanıcılar tarafından farklı amaçlar için 

kullanılmakta olsa da genel itibari ile internet ile geçirilen zaman sürekli 

bir artış göstermektedir. Dünya’daki önemli dijital araştırma 

merkezlerinden olan We Are Social ve Hootsuite’in birlikte yaptıkları 

istatistiklere göre Türkiye’de 2020 Ocak verilerine göre 62 milyon yani 

Türkiye nüfusunun %74’ü internet kullanıcısı ve 54 milyon kişi ise sosyal 

medya kullanıcısı durumunda ki bu da nüfusun yaklaşık %64’üne karşılık 
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gelmektedir. Bu kullanımlara ek olarak 77 milyon kişi ise mobil internet 

kullanıcısı. Bu kullanıcılar günün ortalama 7,5 saatini internette, 3 saatini 

ise sosyal medyada, 1 saatlerini ise internet üzerindeki oyunlarda 

geçirmektedirler. Yine Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının yaş 

dağılımları en çok 25-34 yaş arasında olmakta ve yaş arttıkça da sosyal 

medya kullanım oranı azalmaktadır. Aynı şekilde internet kullanımının e-

ticaret ve dijital pazarlama araçları için de aynı şekildeki yaş grupları 

tarafından kullanıldığı görülmektedir.  

Bu noktadan hareketle işletmelerdeki birçok çalışanın da sosyalleşme 

ya da farklı amaçlarla internet kullanımlarının iş ortamında 

gerçekleşmesiyle sanal kaytarma kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavramı 

oluşturan “Kaytarma” kavramı Türkçe ’de “bir işi yapmaktan kaçınma” 

anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, 2011). Kaytarma davranışlarının 

internet ya da akıllı telefonlar üzerinden yapılarak sanal olarak 

gerçekleşmesi ise “Sanal Kaytarma” kavramının ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Ayrıca bu olgu, ulusal alanyazında; “Siber Kaytarma” (Candan 

ve İnce, 2016) “Sanal Aylaklık” (Demir ve Seferoğlu, 2016), “Sanal 

Tembellik” (Genç ve Aydoğan, 2016), “Siber Aylaklık” (Serttaş ve 

Şimşek, 2017) ve gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Sanal kaytarma ile 

ilgili tanımlamalara bakıldığında; ilk olarak 1995 yılında Kamins 

tarafından, çalışanların işyerlerinde işle ilgili olmayan aktiviteler için bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin yanlış kullanımı şeklinde tanımlanmıştır 

(Jandaghi vd., 2015). Ugrin, Pearson ve Odom (2008); sanal kaytarma 

olgusunu sanal ortamda geçirilen verimsiz zaman olarak tanımlamıştır. 

Johnson ve Indvik (2003)’e göre; her türlü haber siteleri, alışveriş siteleri, 

yetişkin siteleri, bahis oynama siteleri, tatil siteleri, iş bulma siteleri gibi 

farklı içerikli sitelerde geçirilen her türlü zaman sanal kaytarma olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanımlara göre sanal kaytarmanın ortak noktaları; 

mesai saatlerinde yapılıyor olması, çalışanların kendi istek ve arzularıyla 

olması ve yaptıkları internet faaliyetinin çalıştıkları işle ilgisi olmaması ve 

şahsi ihtiyaçları için gerçekleştirilmesidir (Çavuşoğlu, 2017). Bu konuda 

yapılan birçok araştırmada sanal kaytarma davranışlarına yönelik olarak 

işletmelerin bu davranışlara yönelik olarak farklı yaklaşımlar geliştirdikleri 

görülmüştür. 

 Alanyazında sanal kaytarmanın işletmeler için zararlı mı yoksa yararlı 

mı olduğuna yönelik olarak farklı yaklaşımlarda bulunulmuştur. Bir takım 

araştırmacılar sanal kaytarma davranışlarının işletmelere zarar verici 

faaliyetler olduğunu ve verimlilik düşüklüğüne neden olan ve işletmeleri 

bir takım yasal yaptırım ve cezalarla karşı karşıya getiren bir unsur 

olduğunu savunurken (Flynn, 2001Karaoğlan vd, 2015;Yıldız ve Yıldız, 

2015;Mills vd., 2001; Zauwiyah ve Hasmida, 2009; Eivazi, 2011; Örücü 

ve Yıldız, 2014), bu düşüncesinin tersine bir takım araştırmacılar 

(Seymour ve Nadesan, 2007;Anandarajan vd., 2004; RuningSawitri, 2012: 

320; Ugrin ve Pearson, 2013; Ovarec, 2002; Yaşar ve Yurdugül, 2013) 
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sanal kaytarmanın kişisel gelişim imkanlarını arttırdığını, çalışanların 

üretkenlik seviyelerinde artışların olabileceğini ve çalışanın iş ortamı 

dışındaki bir takım bilgileri öğrenerek çalışma ortamında kullanabileceği 

gibi fırsatların gerçekleşmesi noktasında sanal kaytarma olgusuna olumlu 

olarak yaklaşmaktadırlar. 

 Bir diğer bakış açısı ise, sanal kaytarmayı boşa zaman geçirme, 

gereksiz ve uzun telefon görüşmeleri yapma gibi işlevsel olmayan işyeri 

davranışlarının başka bir çeşidi olarak görmektedir. Bu davranışlar 

yönetilmeli, kontrol altına alınmalı, takip edilmeli, önlem alınmalı ve 

disipline edilmelidir (Block, 2001:226). Carlson ve arkadaşları (2016) 

işyerlerinde hem görev odaklı ve hem ilişki kurma odaklı faaliyetlerin eş 

zamanlı olarak yürütülebileceğini destekleyerek sosyal medya 

kullanımının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Ayrıca 

önemsiz sanal kaytarma davranışları sayesinde çalışanların günlük rutin 

işlerinden bir nebze uzaklaşarak iş stresini atmaları nedeniyle olumlu 

olarak değerlendirilebileceği de iddia edilmektedir (Ugrin ve Pearson, 

2013). Sanal kaytarma davranışları çalışanların yaratıcılığını, esnek 

düşünme kabiliyetlerini ve ortak çalışabilme yeteneklerini arttırarak 

dolaylı da olsa verimliliklerinde olumlu bir etkiye sebep olmaktadır 

Blanchard ve Henle’e göre (2008). Bu durumda oluşturulan örgüt kültürü 

daha özgürlükçü ve üretken düşünceleri destekleyici bir hal almakta ve 

çalışanları dolaylı olarak motive etmektedir (Oravec, 2002). İnternet 

kullanımının çalışanların daha fazla bilgiye rahatça ulaşma, örgütün 

verimliliği artırma (Seymour ve Nadesan, 2007:544), iş stresini azaltma, iş 

tatmini ve yaratıcılığı artırma (Vitak vd., 2011:1752) gibi işyerine 

katkılarının olacağını araştırmalar göstermektedir. Diğer yandan Mills ve 

diğerlerinin (2001) elde ettiği bulgulara göre sanal kaytarma davranışları 

genel olarak 3 temel soruna neden olmaktadır. Bunlar; işletme 

kaynaklarının gereksiz kullanımı, finansal ve üretime yönelik kayıplar ve 

hukuki yaptırımlardır. Çalışma ortamında işletmelerin üretimlerine 

yönelik sağlanan kaynakların sanal kaytarma aracı olarak görülmesi 

önemli üretim ve dolayısıyla finansal kayıplara yol açmaktadır. Bu sebeple 

de işletmeler bu kayıplara uğramamak için sanal kaytarma faaliyetlerini 

sınırlandırma ya da yasaklama yoluna gitmektedirler (Serttaş, 2016). 

Ayrıca yapılan bu sanal kaytarma davranışları çalışma ortamında iş ile 

ilgili olmadığı için, bir takım işletmeler tarafından çalışanlara yaptırım 

olarak geri dönmektedir. Çalışanlar çeşitli hukuki yaptırımlara maruz 

kalmaktadır. Çalışanın işe alınırken imzaladığı iş sözleşmesi ile birlikte, bu 

teknolojiyi iş amacının dışında kullanması, iyi niyetli olarak 

değerlendirilmemektedir. Çalışan kişi bu davranışı sergilediğinde işyeri 

etik kurallarını ihlal eder. Bu durumda fesih nedenini doğurmaktadır. 

İşveren haklı olarak fesih etme hakkını kullanabilmektedir (Yıldız ve H. 

Yıldız, 2014). 
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Sanal kaytarma davranışına yönelik olarak yapılan araştırmalar ve 

ortaya konan sonuçlara yönelik olarak, bu davranışın olumlu yönleri ve 

yönetilebilir olmasının yanında işletmeye olan zararları ve oluşturabileceği 

tehditlerin de olabileceğini savunan araştırmalar, bir bakıma günümüzde 

sanal kaytarma davranışına sebep olabilecek internet bağımlılığı unsurunu 

da değerlendirmemiz gereğini ortaya koymaktadır. İnsanların sanal 

kaytarma davranışlarına neden olduğu düşünülen bir diğer unsur olan 

internet bağımlılığı, özellikle 2000’li yıllarda ortaya çıkan ve birçok 

araştırmanın değişkeni olarak incelenmiş ve psikolojik temeli olan 

patolojik bir durum olduğu ortaya konmuştur. Bu durumun sanal 

kaytarmayı arttırdığı ve psikolojik olması sebebiyle farklı uygulamalarla 

yönetilmeye çalışılması işletmeler açısından daha zor bir hal almıştır. 

Ancak bu psikolojik olgunun her zaman sanal kaytarma davranışına sebep 

olacağını söylemek mümkün değildir. İnternet bağımlılığı noktasında 

kişilerin internette zaman geçirme eğilimlerinin farklı stratejilerle işletme 

amaç ve hedeflerine yönlendirilmesi, bu davranışın üretkenliğe etkisinin 

ödüllendirilmesi, belirli filtrelerin uygulanması, çalışma politikalarının 

belirlenmesi ya da belirli eğitimlerle bu davranışın işe yönlendirilmesi 

işletmenin uygulayacağı politikalar olarak kabul edilebilmektedir.  

Turizm işletmelerindeki internet kullanım oranının her geçen gün 

artması, daha hızlı, kaliteli ve aynı zamanda karşılaştırmalı faaliyetlerde 

bulunmak isteyen turizm sektörü müşterilerinin aldıkları hizmetin de yine 

internet ortamında olmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle müşterilere 

bilgi vermek, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, pazarlama yapabilmek ve 

aynı zamanda turizm faaliyeti ile ilgili olarak verilen bütün hizmetleri en 

hızlı şekilde yerine getirmek için hizmet sektöründe faaliyet gösteren 

turizm işletmeleri çalışanlarının, internet ortamında geçirmekte oldukları 

zaman da sürekli bir şekilde artmaktadır. Bu sebeple turizm sektöründe 

sanal kaytarma davranışlarının belirlenerek yönetilebilmesi hizmet sektörü 

olması açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda araştırmanın 

ana konusu olan sanal kaytarma ile ilgili olan hipotez ve alt hipotezler 

aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 

H1: Sanal kaytarma davranışları turizm işletmelerinde demografik 

özelliklere göre farklılık göstermektedir. 

H1a: Sanal kaytarma davranışında, yaşa bağlı olarak farklılık vardır.   

H1b: Sanal kaytarma davranışında, eğitim durumuna bağlı olarak 

farklılık vardır. 

H1c: Sanal kaytarma davranışında, cinsiyete bağlı olarak farklılık vardır 

H1d: Sanal kaytarma davranışında, medeni duruma bağlı olarak farklılık 

vardır. 

H1e: Sanal kaytarma davranışında, çalışma sürelerine bağlı olarak 

farklılık vardır. 

H1f:  Sanal kaytarma davranışında, departmanlara bağlı olarak farklılık 

vardır. 
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II. Metodoloji ve Yöntem 

Bu araştırma, Sinop ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde 

çalışan personelin sanal kaytarma yapma derecelerini ölçmeyi ve 

demografik değişkenlere göre farklılaşma durumlarını belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Araştırmada Lim (2002) tarafından geliştirilen 11 

maddelik sanal kaytarma davranışı ölçeği kullanılmıştır. Anketin birinci 

bölümünde demografik bilgilere yönelik sorulara yer verilmiştir. Anketin 

ikinci bölümünde Lim (2002) tarafından oluşturulan 11 ifadelik sanal 

kaytarma ölçeği 5’li likert ölçeğine “hiçbir zaman”, “nadiren”, “ara sıra”, 

“sıklıkla” ve “her zaman” ifadeleri ile uyarlanmıştır. Çalışanların 

demografik özellikleri ile sanal kaytarma davranışları arasında 

farklılıkların ortaya konması amacıyla, söz konusu iki grup 

karşılaştırmalarında bağımsız örneklem T-testi, ikiden fazla olan grup 

karşılaştırmalarında ise tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,816 olarak 

hesaplanmıştır. Cronbach Alpha değeri ile ilgili olarak α değerinin α<0,5 

kabul edilemez, 0,5<α<0,6 zayıf, 0,6< α<0,7 kabul edilebilir, 0,7< α<0,9 

iyi ve α>0,9 mükemmel olarak kabul edilmektedir (Kılıç,2016).  

Hesaplanan değere bakılarak araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilir 

olduğu söylenebilmektedir.  

 

 III. Araştırma Evren ve Örneklemi 

Araştırmada Sinop ilinde bulunan turizm işletmelerinde çalışan 

personeller evren olarak kabul edilmiştir. Araştırma evrenini oluşturan 

konaklama işletmelerine, Sinop İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde 

faaliyet gösteren konaklama işletmeleri listesinden ulaşılmıştır. Sinop 

ilinde 2019 verilerine göre araştırma kapsamına 30 adet konaklama 

işletmesi dâhil edilmiş ancak sezonluk olarak faaliyet gösteren 9 işletme 

araştırmaya alınmamış ve anket 21 işletmeye uygulanmıştır. Bu 

araştırmada örneklem olarak Sinop ilinde faaliyet gösteren konaklama 

işletmelerinde çalışan iş görenler seçilmiştir. Anket uygulanan konaklama 

işletmelerinde çalışan personel sayısı aynı şekilde öğrenilmiş ve araştırma 

evreni 177 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırma örneklemi ise yapılan 

hesaplamalarla 121 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 125 

çalışana anket uygulanmıştır.  

 

IV. Veri Toplama Yöntem ve Araçları 

İki bölümden oluşan anket formunun birinci kısmı demografik 

değişkenler ikinci kısım ise sanal kaytarma davranışının ölçülmesini 

hedefleyen Lim(2002) tarafından oluşturulmuş ve iki alt boyutu olan sanal 

kaytarma ölçeği kullanılmıştır. Ölçek internet aktiviteleri ve e-mail 

aktiviteleri olmak üzere iki alt boyuttan oluşmakta ve bu ifadelerden 
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internet aktiviteleri 8 soru, e-mail aktiviteleri ise 3 soru olarak toplamda 11 

sorudan oluşmaktadır. Tablo – 1’de Lim (2002) tarafından oluşturulan 

sanal kaytarma ölçeğine ait alt boyutlar ve ifadeler belirtilmiştir.  

 

Tablo I: Sanal Kaytarma Ölçeği İfadeleri 

 

Sanal kaytarma boyutlarının iki faktörlü değişkenler üzerinde farklılık 

gösterme derecesinin ölçümü için bağımsız örneklem t test analizi 

kullanılmıştır. ANOVA testinin yaş, eğitim durumu, iş deneyimi, çalışma 

süreleri dikkate alındığında, sanal kaytarma faktörleri ortalamalarında 

herhangi bir farklılaşmanın meydana gelme durumunun tespit edilebilmesi 

için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  

V. Bulguların Analizi 

Araştırmanın verilerinin analizinde sanal kaytarma ölçeğinin 2 alt 

boyutlu ve 11 soruluk likert ölçeği ile belirlenen sonuçları ve çalışanlara 

ait demografik özellikler arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi için 

demografik bilgilerin frekans dağılımları oluşturulmuş ve yüzdesel olarak 

hesaplanmıştır. Ölçekle ilgili olarak yapılan anlamlılık analizinde ise T-

testi ve tek yönlü ANOVA analizi uygulanmıştır. Araştırma ile ilgili 

yapılan testlerin öncesinde gerekli görülen dağılımın normal dağılım 

olarak gerçekleştiğinin ortaya konabilmesi için ortalama/mean (2,937) ve 

medyan/median’ın (3,955) birbirlerine yakın derecelerde gerçekleştiğini 

söyleyebiliriz. Bunun yanında çarpıklık -,297 ve basıklık derecesinin -0,21 

arasında gerçekleşmesi normal dağılım varsayımı olan +1 ile -1 arasında 

Sanal Kaytarma  

Boyutları 

İfadeler 

 1-Sporla ilgili web sitelerini ziyaret ederim. 

 2- Yatırımla ilgili web sitelerini ziyaret 

ederim. 

İnternet 

Aktiviteleri 

3- Eğlence ile ilgili web sitelerini ziyaret 

ederim. 

 4- Genel haber sitelerini ziyaret ederim. 

 5- İşle ilgili olmayan web sitelerini ziyaret 

ederim. 

 6- İşle ilgili olmayan bilgiler indiririm. 

 7- Kişisel ürünler için internet üzerinden 

alışveriş yaparım 

 8- Yetişkinlere yönelik (cinsel içerikli) web 

sitelerini ziyaret ederim. 

E-mail 

Aktiviteleri 

9- İşle ilgili olmayan e-postaları kontrol 

ederim. 

 10- İşle ilgili olmayan e-posta gönderirim. 

 11- İşle ilgili olmayan e-posta alırım. 
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olma gerekliliğine göre verilerin normal dağılım gösterdiğine  işaret 

etmektedir. Kolomogorov-Smirnov testinin sonuçları değerlendirildiğinde 

ise p değerinin ,088 olarak ortaya çıkması anlam derecesi olarak 

değerlendirildiğinde (p>0,05) anlamlılık taşımadığı için verilerin normal 

dağılım gösterdiği kabul edilerek istatistiksel analizler yapılırken 

hesaplamalar parametrik testlere yönelik olarak yapılmıştır. Bu durumda 

araştırmanın ilk hipotezi olan H1 hipotezi reddedilerek H0 hipotezi kabul 

edilmiştir. H0 hipotezine göre “Sanal kaytarma davranışları turizm 

işletmelerinde demografik özelliklere göre farklılık göstermemekte, veriler 

normal bir dağılım göstermektedir. 

Araştırmaya konu olan turizm işletmeleri çalışanlarının vermiş 

oldukları bilgiler neticesinde oluşturulan demografik değişkenler ve bu 

değişkenlere göre genel demografik yapıya ait verilerin analizi aşamasına 

yönelik olarak aşağıda demografik değişkenlere yönelik oluşturulan 

frekans bilgileri Tablo – 2’de gösterilmiştir.  

Tablo II: Demografik Özelliklere İlişkin Frekans Tablosu 

Demografik  

Değişkenler 

Sınıflar n % 

Yaş 18-25 yaş 

26-30 yaş 

31-35 yaş 

36-40 yaş 

41-46 yaş 

46 yaş ve üzeri 

52 

18 

22 

13 

10 

10 

41,6 

14,4 

17,6 

10,4 

8 

8 

Eğitim İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Önlisans/Lisans 

Lisans Üstü 

3 

14 

42 

61 

5 

2,4 

11,2 

33,6 

48,8 

4 

Cinsiyet Erkek 

Kadın 

68 

57 

54,4 

45,6 

Medeni Durum Evli 

Bekâr 

56 

69 

44,8 

55,2 

İş Deneyimi 1 yıldan az 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

16-20 yıl 

21 yıl ve üzeri 

22 

36 

38 

16 

10 

3 

17,6 

28,8 

30,4 

12,8 

8 

2,4 

Çalışma Süresi 1 yıldan az 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

15 yıl ve üzeri 

36 

50 

28 

5 

6 

28,8 

40 

22,4 

4 

4,8 
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Çalışılan 

Departman 

Ön Büro 

Mutfak 

F&B 

Kat Hizmetleri 

Diğer 

39 

31 

26 

19 

10 

29,6 

20 

17,6 

15,2 

17,6 

 

Ankete katılan personelin yaş dağılımları incelendiğinde % 56’sının 

genç yaşta olduğu (18-30) sonucuna varılmaktadır. İş görenlerin büyük 

çoğunluğunu 18-25 yaş gurubu (%41.6) aralığında olması turizm 

işletmelerinin genelde genç çalışanları tercih ettiği bilgisini vermektedir. 

Gerek eğitim imkânlarının artması gerekse işletmelerin genel itibariyle çok 

yüksek kapasiteli turizm işletmeleri olmamasından kaynaklı olarak 

genelde üst yönetimde olan kişilerin yüksek yaş grubunda olduğu kabul 

edilirse, genç çalışanların sektörde oldukça geniş bir yer edindikleri 

söylenebilir.  

Yine aynı şekilde eğitim durumu olarak sektörün genelde en az lise 

mezunu personeli tercih ettiği ve bu araştırmada da lisans ve önlisans 

mezunu çalışanların ciddi oranda (%48) olduğu görülmektedir. Bunu ilde 

turizmle ilgili eğitim veren okulların bulunması ve aynı zamanda sektörün 

genç ve eğitimli personele ihtiyaç duyması sonucu yaratılan istihdamın 

karşılık bulmasıyla açıklanması mümkündür. Özellikle işletmelerin 

yönetim kademelerinde daha tecrübeli personelleri tercih ediyor olmaları, 

genç ve eğitimli personelin sektöre daha erken yaşlarda ve daha donanımlı 

şekilde girmeleri noktasında motive edici bir rol oynamaktadır. Cinsiyet ve 

yaş değişkenleri incelendiğinde erkek çalışanların kadın çalışanlara göre 

kısmen daha fazla olduğu (%68), aynı şekilde bekâr çalışanların da yine 

evli çalışanlara oranla daha fazla sayıda olduğu belirlenmiştir (%69). İş 

deneyiminin genel olarak 1 ve 10 yıl arasında toplanması (%58) ve çalışma 

süresi arttıkça çalışan sayısının azalması diğer hizmet sektörlerinde olduğu 

gibi turizm sektöründe de karşılaşılması doğal bir durum olarak 

değerlendirilmektedir. Araştırmaya katılan personelin çalıştığı 

departmanlar olarak incelediğimizde genelde orta ve küçük ölçekli 

işletmelerin bulunduğu Sinop bölgesinde sınırlı departmanlar arasında 

özellikle ön büro, mutfak ve servis hizmetlerinde bir yoğunluk olduğu, 

büyük ölçekli turizm işletmelerindeki farklı departmanların bulunmadığı 

belirlenmiştir. Çalışmaya katılan çalışanların %39’u ön büro, %31’i 

mutfak ve %26’ı F&B departmanlarında istihdam edilmektedir.  

Demografik değişkenlere göre farklılaşma durumlarını incelediğimiz 

turizm işletmesi çalışanlarının sanal kaytarma ölçeğindeki sorulara vermiş 

oldukları cevaplara yönelik olarak oluşturulan, sanal kaytarma 

davranışlarında bulunma alanlarına göre ortaya çıkan ortalamalara yönelik 

bilgiler aşağıdaki Tablo – 3’de belirtilmiştir.  
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Tablo III:  En Sık Gerçekleştirilen Sanal Kaytarma Davranışları 

Boyutlar Ort. S.S 

Sporla ilgili web sitelerini ziyaret ederim 3,183 1,558 

Yatırımla ilgili web sitelerini ziyaret ederim. 2,892 1,516 

Eğlence ile ilgili web sitelerini ziyaret ederim. 3,955 1,130 

Genel haber sitelerini ziyaret ederim. 3,654 1,160 

İşle ilgili olmayan web sitelerini ziyaret ederim. 3,228 1,068 

İşle ilgili olmayan bilgiler indiririm. 2,656 1,247 

Kişisel ürünler için internet üzerinden alışveriş 

yaparım. 

3,723 1,356 

Yetişkinlere yönelik (cinsel içerikli) internet 

sitelerini ziyaret ederim. 

1,132 1,142 

İşle ilgili olmayan e-postaları kontrol ederim. 2,772 1,382 

İşle ilgili olmayan e-posta gönderirim. 2,301 1,319 

İşle ilgili olmayan e-posta alırım. 2,815 1,372 

 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında katılımcıların ifadelerinde en yüksek 

3,95 ortalama ile “eğlence ile ilgili web sitelerini ziyaret ederim’’ cevabı 

günümüzde artan sosyal medya kullanımı ve bununla doğru orantılı olarak 

ortaya çıkan alternatif eğlenceli zaman geçirme uygulamalarının çalışanlar 

tarafından sıkça kullanıldığını ortaya koymaktadır.  Bu cevaptan yola 

çıkarak katılımcıların mesai saatinde iş haricinde eğlence sitelerinde vakit 

geçirdikleri görülmektedir. Eğlence sitelerinde gezinmelerinin sebebi 

işlerinin sıkıcı, yoğun, monoton olarak yorumlanacağı gibi, eğlence amaçlı 

internet kullanımının işlerini aksatıcı bir takım durumları ortaya 

çıkartabilecek olması da muhtemel sonuçlar arsındadır.  

VI. Hipotez Testleri 

Araştırma kapsamında turizm işletmelerine yönelik olarak sanal 

kaytarma ve demografik değişkenler kapsamında oluşturulan tablo 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.  

Tablo IV: Yaş ile Sanal Kaytarma Boyutlarına Yönelik Bulgular 

  n Ort. F p 

 

 

 

Yaş  

 

18-25 yaş 52 3,114  

 

 

2,437 

 

 

 

 

,039* 

26-30 yaş 18 3,092 

31-35 yaş 22 2,678 

36-40 yaş 13 2,996 

41-46 yaş 10 2,282 

46 ve üzeri 

yaş 

10 2,803 

 

Tablo – 4 incelendiğinde yaş değişkeni ile sanal kaytarma davranışı 

arasında anlamlı (p=,039) bir farklılığın olduğunu söylememiz 

mümkündür (p<0,05). Çalışanların yaşı arttıkça sanal kaytarma 
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davranışları azalmaktadır. Bu verilere göre “H1a: Sanal kaytarma 

davranışında, yaşa bağlı olarak farklılık vardır hipotezimiz kabul 

edilmiştir.”  Özellikle 18-25 yaş arası çalışanların interneti daha aktif 

kullanmaları ve internet kullanım amaçlarının daha çok eğlence ve 

sosyalleşme olduğu düşünüldüğünde bu yaş grubu için internet 

kullanımının ve dolayısıyla sanal kaytarma davranışlarının daha sık 

görüldüğü yaş grubu olduğunu söyleyebiliriz. Yaş arttıkça internet 

üzerinden yapılan faaliyetlerin daha az olduğu sonucuna da varmamız 

mümkündür.  

 

Tablo V:  Eğitim Durumu İle Sanal Kaytarma Boyutlarına Yönelik 

Bulgular 

 n Ort. F p 

 

 

Eğitim 

durumu 

 

İlkokul 3 1,505  

 

4,431 

 

 

,221 
Ortaokul 14 2,442 

Lise 42 3,071 

Önlisans/lisans 61 3,046 

Lisansüstü 5 3,183 

Eğitim durumu ile sanal kaytarma davranışı arasındaki farklılığa 

yönelik yapılan tek yönlü varyans ANOVA analizi sonucu ortaya çıkan 

değere (p=,221) göre gruplar aradaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bir sonuç vermemiştir (p>0,05). Buna göre H1b: Sanal kaytarma 

davranışında, eğitim durumuna bağlı olarak farklılık vardır hipotezi 

reddedilmiştir. Eğitim durumu ile sanal kaytarma davranışı gösterme 

arasında anlamı bir farklılık olmadığı, çalışanlar arasında eğitim durumuna 

göre sanal kaytarma davranışının değişebildiğini söylememiz istatistiki 

olarak mümkün değildir.  

 

Tablo VI: Cinsiyet İle Sanal Kaytarma Boyutlarına Yönelik Bulgular 

 n Ort. SS SH 

Cinsiyet 
Kadın 57 2,8956 0,8165 0,0921 

Erkek 68 3,0215 0,8621 0,0774 

 n Levente’s Test T-test for E. M. 

F Sig t Sig (2) 

Cinsiyet 
Kadın 57 

0,075 0,085 
-2,608 0,035 

Erkek 68 -2,632 0,037 

 

Araştırmanın bir diğer hipotezine göre cinsiyet ve sanal kaytarmanın 

anlamlı olarak farklılaşmasına yönelik yapılan analizde ortalamalar 

incelendiğinde kadın çalışanların erkek çalışanlara göre daha çok sanal 

kaytarma davranışında bulunduğunu söylememiz mümkündür ancak 

aradaki fark ciddi ölçüde farklılaşmamaktadır. Yapılan Levente’s Test for 

Equality of Variances testine göre kabul edilen güven aralığı içerisinde Sig. 
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değeri 0,085 olarak bulunmuştur. Bu değer P>0,05’ten daha büyük bir 

değer olduğu için incelenen Sig 2 değeri (p<0,036) olmasından dolayı 

erkek ve kadın ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu sonuç doğrultusunda H1c: Sanal kaytarma davranışında, 

cinsiyete bağlı olarak farklılık vardır hipotezi kabul edilmiştir. İki değişken 

grup arasındaki gözlemlenen farklılıklara bakıldığında (Sig 2, P <0,036) 

ise kadın çalışanların sanal kaytarma davranışlarını erkek çalışanlara göre 

daha az gösterdikleri gözlenmiştir.  

 

Tablo VI:  Medeni Durum İle Sanal Kaytarma Boyutlarına Yönelik 

Bulgular 

 n Ortalama p 

Medeni 

Durum 

Evli 56 2,883 
,468 

Bekâr 69 2,752 

Çalışanların medeni durumlarına göre göstermiş oldukları sanal 

kaytarma davranışlarıyla ilgili olarak yapılan t testi sonucuna göre, 

çalışanların medeni durumlarının sanal kaytarma davranışları ile 

farklılaşmadığı ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. T testi sonucunda elde edilen değer  (p=0,468) 

farklılaşma için gerekli anlamlılık değerinden (p>0,05) büyük olduğundan 

medeni durumla ilgili olarak belirlenen hipotezdeki H1d: Sanal kaytarma 

davranışında, medeni duruma bağlı olarak farklılık vardır ifadesi kabul 

edilmemiştir.  

  

Tablo VII: Çalışma Süresi ile Sanal Kaytarma Boyutlarına Yönelik 

Bulgular 

 n Ort. F p 

 

 

Çalışma 

Süresi 

 

1 yıldan 

az 

36 2,721 

4,231 ,129 

1-5 yıl 50 3,212 

6-10 yıl 28 3,026 

11-15 yıl 5 2,258 

15 yıl ve 

üzeri 

6 2,659 

Çalışanların çalışma süreleri ile sanal kaytarma davranışları 

incelendiğinde elde edilen verilere göre (p=0,129) anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır (p>0,05). Bu durumda incelenen turizm işletmelerindeki 

çalışanların çalışma süreleri ile sanal kaytarma davranışları arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur. Diğer bir ifadeyle çalışma süreleri ile ilgili 

oluşturulan gruplamalar sanal kaytarma davranışı ile ilgili olarak anlamlı 

bir şekilde farklılık göstermemektedir. Bu durumda H1e: Sanal kaytarma 

davranışında, çalışma sürelerine bağlı olarak farklılık vardır hipotezi 

reddedilmiştir. 
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Tablo VIII:  Departmanlar ile Sanal Kaytarma Boyutlarına Yönelik 

Bulgular 

  n Ort. F p 

 

 

Departman  

 

Ön 

büro  

39 3,052  

 

6,210 

 

 

,084 Mutfak 31 2,823 

F&B 26 3,336 

Kat 

hizmetleri 

19 2,278 

Diğer  10 3,115 

 

Sanal kaytarma davranışlarının departmanlar arasında farklılaşma 

durumunu incelediğimizde elde ettiğimiz sonuca göre (p=0,84) gruplar 

arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşmaktayız (p>0,05).  

Bu durumda H1f:  Sanal kaytarma davranışında, departmanlara bağlı olarak 

farklılık vardır hipotezimizi reddederek sanal kaytarma davranışının 

çalışılan departmanlar arasında anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşıyoruz.  

 

 VII. Sonuç ve Değerlendirme 

Ülkemizin önemli gelir kaynaklarından olan turizm sektörünün, hizmet 

sektörü açısından her geçen gün artarak değişen müşteri beklentilerini 

karşılayabilmesi için, dünyadaki gelişmeleri takip etme ve maksimum 

düzeyde uygulayabilme noktasında sürekli bir gelişme eğiliminde olması 

gerekmektedir. Bu nedenle özellikle bilgi paylaşımının arttırılması ve aynı 

zamanda hizmet kalitesinin de geliştirilerek hızlandırılması bir zorunluluk 

halini almıştır. Özellikle internet teknolojilerinin sürekli gelişmesi ve farklı 

bilgi kaynaklarını bünyesinde entegre ederek bir çok farklı işlemi aynı 

anda yapabilmesi, diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de 

önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajların işletmelerin misyonlarını 

gerçekleştirme noktasında kullanımları, işletmelere ciddi rekabet avantajı 

sağlarken aynı zamanda internetin entelektüel sermaye olarak kabul edilen 

çalışanlar tarafından farklı kişisel amaçlarla da kullanılıyor olması çalışma 

saatleri açısından bir takım çelişkileri de beraberinde getirmektedir. 

İşletmeler rekabet avantajı ve müşteri memnuniyeti sağlamak için internet 

kullanımını teşvik edip aynı zamanda yaygınlaşmasını desteklerken, diğer 

taraftan farklı kişisel amaçlar için çalışma saatlerinde interneti kullanan 

çalışanlar için de farklı stratejiler belirleyebilmektedirler. Buradaki temel 

sorun çalışma saatlerinde kullanılan internet faaliyetlerinin yapılan işle 

ilgili olması ve yapılan işten farklı tamamen kişisel kullanım alanlarında 

olması arasındaki dengenin sağlanabilmesi noktasındadır. Çünkü yapılan 

birçok araştırma göstermektedir ki çalışma ortamındaki kişisel internet 
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kullanımı ekonomik olarak verimliliğe ve üretkenliğe negatif etki 

edebilmekte (Mills vd., 2001; Lim, 2002; Lim ve Teo, 2005; Beugre and 

Kim, 2006; Ugrin, Pearson ve Odom, 2007; Phillips ve Reddie, 2007), bilgi 

gizliliğine zarar verebilmekte (Flynn, 2001; Garrett ve Danziger,2008; Kay 

et al, 2009; Eivazi, 2011) veya yasal olarak bir takım yaptırım ve cezalara 

sebep olabilmekte (Flynn, 2001; Eivazi, 2011; Özkalp, 2012; Kaplan ve 

Öğüt, 2012) bunun sonucu olarak da işletmeye ciddi imaj kayıpları 

(Scheuermann ve Langford, 1997) yaşatabilmektedir. Ancak bu olumsuz 

durum sebebiyle belirli yasaklama ve kısıtlamalara giden işletmelerin 

uyguladıkları stratejilere karşın bir takım araştırmacılara göre de; çalışma 

ortamında kişisel internet kullanımı ve iş ile ilgili internet kullanımı 

arasında denge sağlamak şartıyla kişisel internet kullanımı özgürlük 

kültürünü arttırarak iş stresini azalatmakta (Friedman, 2000; Oravec, 2002; 

Mahatanankoon ve Igbaria, 2004; Beugre and Kim, 2006; Seymour ve 

Nadesan, 2007; İnce ve Gül, 2011; Lim ve Chen, 2012), örgütsel 

vatandaşlık ve örgütel öğrenmeyi geliştirmekte (Rajah ve Lim, 2011; 

Anandarajan ve Simmers, 2005; Dijksterhuis vd. , Örücü ve Yıldız, 2014) 

ve iş tatminini arttırmaktadır (Block, 2001; Stanton, 2002; Greenfield ve 

Davis, 2002; Anandarajan vd., 2004; Seymour ve Nadesan, 2007).  

Çalışma saatlerinde kişisel internet kullanımı olarak incelediğimiz 

sanal kaytarma kavramı noktasında farklı fikirlerin sunulması ve 

işletmelerin bu olguyu nasıl yöneteceğine ilişkin karara yönelik olarak 

yöneticiler öncelikle işletmelerindeki sanal kaytarma düzeylerini ölçmek 

durumundadırlar. Çünkü sanal kaytarmanın görülmediği işletmelerde 

önleyici ya da kısıtlayıcı uygulamaların ve yaptırımların sonuçları 

işletmelere çok daha ciddi zararlar verebilmektedir.  

Araştırmada ele alınan hizmet sunulan en önemli sektörlerden olan 

turizm sektörü çerçevesinde görülmesi olağan olan sanal kaytarma 

davranışlarının anlamlandırılabilmesi için demografik değişkenlere göre 

farklılaşma durum ve derecelerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Bu 

durumun ortaya çıkartılması turizm işletmelerindeki çalışma şartlarının 

oluşturulmasından, personel alımına, çalışma saatlerinin 

düzenlenmesinden motivasyon ve eğitim programlarının uygulanmasına 

kadar birçok alanda önem teşkil etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 

turizm sektöründe sanal kaytarma davranışları demografik değişkenlere 

göre farklılık göstermemekte normal bir dağılım şeklinde görülmektedir. 

Demografik olarak değerlendirildiğinde turizm işletmelerinin yüzdesel 

olarak daha genç ve eğitim düzeylerinin daha çok lisans düzeyindeki 

çalışanlardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Cinsiyet olarak dağılıma 

bakıldığında erkek ve kadın olarak çok fazla bir fark görülmemiştir. Yine 

ayı oranda medeni durum olarak da oransal olarak önemli derecede bir fark 

bulunmamaktadır. İş deneyimi daha çok 1-10 arasında yoğunlaşmış aynı 

derecede çalışanların çalışma süreleri de önemli derecede 1-5 yıl arasında 

istihdam edilmekte olarak bulunmuştur.  
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Araştırmanın yapıldığı Sinop bölgesinde büyük ölçekli turizm 

işletmeleri bulunmadığından otel departmanları olarak çalışanlar genelde 

mutfak, ön büro ve F&B gibi temel ve kalifiye çalışan gerektiren 

departmanlarda toplanmıştır. Bu noktada incelenen hipotezlerimize göre 

sanal kaytarma davranışına göre anlamlı farklılaşma bulunan değişkenler 

yaş ve cinsiyet olarak belirlenmiş, diğer demografik değişkenlerin anlamlı 

bir farklılık göstermedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Bu sonuç sanal 

kaytarma ile ilgili yapılan farklı sektörlerdeki diğer çalışmaları (Jia, 2013; 

Örücü ve Yıldız, 2014; Çelik 2014; Çavuşoğlu,2014;Lim ve Chen, 2012; 

Ünal ve Tekdemir,2015; (Andreassen ve Torsheim, 2014) destekler 

niteliktedir. Ancak elde edilen sonuçlar ve farklılaşma durumları yine 

çeşitli sektörlerde yapılan bazı sanal kaytarma çalışmalarında (Restubog 

ve Garcia,2011; Kim,2012; Doorn, 2011) farklı sonuçlarda ortaya 

konmuştur. Sanal kaytarma davranışına göre çalışanların eğitim durumu, 

medeni durumları, çalışma süreleri ve çalışılan departmanlar arasında 

istatistiki olarak bir farklılaşma bulunamamıştır.   

Bu sonuçlarla ilgili olarak günümüzde turizm sektöründeki çalışanların 

yaş olarak daha genç bir kesimden oluşmasının internetin daha aktif 

kullanıcıları olması sebebiyle çalışma ortamında da genç çalışanların 

nispeten daha yaşlı olan çalışanlara oranla daha fazla sanal kaytarma 

davranışında bulunmaktadırlar. Bunun bir başka sebebi ise yaş ortalaması 

gereği sosyalleşme ve eğlence ihtiyacının daha fazla olması ve sanal 

ortamdaki yeniliklerle daha yakından ilgilenilmesi olarak da düşünülebilir. 

İşletmelerin genç çalışanların sosyalleşme düzeylerini işletme içerisinde 

arttırarak, çalışma ortamını daha samimi ve motive edici stratejilerle 

organize ederek, üretkenliği ödüllendirerek, kabul edilebilir bir kaytarma 

tolerans noktası oluşturarak sanal kaytarma davranışlarının verimi 

düşürücü etkisini azaltabilecekleri düşünülmektedir. Ancak 

unutulmamalıdır ki sanal kaytarma davranışında bulunmalarının sonucu 

daha özgürlükçü, yeniliklere açık ve yaratıcı bir ortamın oluşmasına da 

yardımcı olan bu davranışlar noktasında stratejik karar yine işletme 

tasarrufunda bulunmaktadır. Yapılan araştırma sosyal bilimler 

araştırmalarından anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ancak 

anket yöntemindeki cevapların gerçeği yansıttığı, katılımcıların soruları 

net ve açık şekilde cevapladığı varsayımlarından hareketle 

değerlendirilmiştir.  Ayrıca araştırmanın yapıldığı Sinop bölgesindeki 

turizm işletmelerinin büyük ölçekli olmaması, sezonluk çalışan 

işletmelerin araştırmanın yapıldığı zaman kısıtı nedeni ile araştırmaya 

dâhil edilmemiş olması ve büyük ölçekli işletmelere göre daha az 

personele ulaşılmış olması araştırmanın sınırlılıkları içerisinde 

değerlendirilmiştir. Benzer çalışmaların farklı bölge ve sektörlerde 

yapılması, evren ve örneklem büyüklüğünün daha geniş tutulması ve ilgili 

konunun farklı değişkenlerle ilişkilendirilerek yeniden yapılması sanal 
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kaytarma davranışının daha farklı açılardan değerlendirilmesini 

sağlayacaktır. 
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TURİZM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ELEKTRONİK 

ÖĞRENME SİSTEMLERİNE YÖNELİK MEMNUNİYET 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Metin Sürme 

 

Giriş 

İnternet ve diğer bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişimlerle beraber 

ortaya çıkan e-öğrenme, geniş kitlelere erişim olanağı ile öğrencilere 

eğitimde fırsat eşitliği sunmaktadır (Kantoğlu, Torkul, Altunışık, 2013). E-

Öğrenme, “nerede, ne zaman ve ne istersen öğren” yaklaşımıyla, öğrenme 

kavramına yenilik getirmiştir. E-öğrenme, internet veya intranet 

teknolojileri kullanılarak, eğitmenin ve öğrencinin fiziksel olarak aynı 

ortamda bulunmadığı bir eğitim tekniğidir (Duran, Önal ve Kurtuluş, 

2006). E-Öğrenme, örgün eğitime bir alternatif olarak değil, destekleyici 

bir unsur olarak görülmelidir. Bilgi teknolojisi geliştikçe e-öğrenmenin 

avantajları da birçok çalışmada yaygın bir şekilde tanınmıştır. E-

öğrenmenin avantajları aşağıda sıralanmıştır (Duran, Önal ve Kurtuluş, 

2006; Karal, ve Berigel, 2006; Çakır ve Yükseltürk, 2010; Kala, Isaramalai 

ve Pohthong, 2010).  

 E-öğrenme, öğrenci merkezlidir.  

 Öğrenci konuyu kavrayana kadar, konu üzerinde çalışabilir.  

 Zaman sınırsızdır. Herkes kendi hızında öğrenebilir.  

 Dünyanın diğer ucundaki bir kişinin tecrübelerinden faydalanma 

imkânı vardır, klasik eğitimde bu imkânsız gibidir.  

 Bağlantılar aracılığıyla, doğru ve istenilen kaynağa kısa zamanda 

erişilir.  

 Eğitim maliyetlerini düşürmektedir.  

 Öğrenim materyalleri, hızlı değişen koşullara göre, kısa sürede 

güncellenebilir.  

 Problem odaklı, interaktif soru-cevap gibi öğrenme yöntemleri ile 

konu daha iyi anlaşılır.  

 Herkes aynı standarttaki eğitim bilgisine ulaşır.  

 Eşit düzeyde bilgi paylaşımı olur. 

 Internet ve Web tabanlı eğitim ortamları etkili bir yabancı dil 

eğitimi için önemli bir eğitim materyali kaynağıdır. 

                                                             
 Dr., Gaziantep Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 
surmemetin@gmail.com 
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E-öğrenmenin dezavantajları ise aşağıda sıralanmıştır (Woo ve 

Kimmick, 2000; Wilkinson, Forbes, Bloomfield ve Gee, 2004; Olpak ve 

Kılıç Çakmak, 2009; Çakmak, Çebi ve Kan, 2014). 

 E-öğrenme ortamlarında yapılan eğitimlerde öğrencinin ve 

öğretmenin farklı mekânlarda bulunmasından dolayı meydana 

gelen iletişim problemleri alan-yazında ön plana çıkan sorunlardan 

biridir. 

 Öğrencilerin kendilerini izole edilmiş, yalnız hissedebilmelerine 

yol açabilmektedir.  

 Öğrencilerin motivasyonlarının azalmasına yol açabilmektedir.  

 Eğitim süresinde %50’lere varan düşüşler yaşanmaktadır. 

 Uzun süreli bilgisayar kullanımı yüzünden sağlık sorunları 

yaşanılabilir.  

 Uygulama derslerinin işlenmesindeki sınırlılıklar bulunmaktadır.  

 İnternet ve elektrik kesintileri gibi anında giderilemeyen sorunlar 

eğitimi yarım bırakabilmektedir.  

 Yüz yüze iletişimin sağlanamamaktadır.  

 Sınavlarda objektifliği sağlamak zorlaşmaktadır.  

23 Mart 2020’de Türk eğitim sisteminde uzaktan eğitime geçilmesiyle 

beraber bu sistem daha fazla yaygınlaşmıştır. Koronavirüs salgını 

nedeniyle hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de üniversitelerin uzaktan 

eğitime geçmesi eğitim sisteminde bir dönüm noktası olarak kabul 

edilmektedir. Özellikle turizm eğitimi gibi uygulama derslerinin fazla 

olduğu bölümlerde e-öğrenme konusunda araştırmaların yapılması 

gerektiği açıktır. Gerçekleştirilen bu çalışmada turizm eğitiminde 

öğrencilerin elektronik öğrenme sistemlerine yönelik memnuniyet 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

E-öğrenme öğrenci memnuniyeti 

E-öğrenme, bilgi ve becerilerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için 

bilgisayarlar aracılığıyla içerik ve öğretim yöntemlerinin 

kombinasyonudur (Rovai, 2004). Alshehri, (2017) e-öğrenmeyi, 

öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan bir bilgisayar aracılığıyla verilen 

eğitim olarak tanımlamaktadır. E-öğrenme çevrimdışı veya çevrimiçi 

olarak teknoloji ile bilgi edinilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olur 

(Wilkinson vd., 2004). 

Üniversitelerde e-öğrenmenin hızla artmasına rağmen, öğrencilerin 

beklentileri ve deneyimleri hakkında çok az şey bilinmektedir (Chiu, Hsu, 

Sun, Lin, ve Sun, 2005; Alexander ve Golja, 2007; Chang ve Tung, 2008; 

Paechter, Maier ve Macher, 2010). E-öğrenme memnuniyetini etkileyen 

faktörlerin birçoğu geleneksel öğretimde de geçerlidir. Bu faktörlerden 
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bazıları öğrenme, performans ve başarıdır. Bununla beraber e-öğrenme 

sisteminin kendine has yapısı nedeni ile içeriklere erişim, diğer öğrenciler 

ve öğretim üyeleri arasında etkileşim, zaman kontrolü ve maliyet gibi bazı 

farklı faktörler göz önüne alınmalıdır (Kantoğlu vd. 2013). 

Sun, Tsai, Finger, Chen ve Yeh (2008),yaptıkları araştırmada e-

öğrenmede öğrencilerin memnuniyetini etkileyen faktörlerin öğrencinin 

bilgisayar kaygısı, e-öğrenmeye karşı eğitmenin tutumu, e-öğrenme 

dersinin esnekliği, e-öğrenme dersinin kalitesi, algılanan fayda ve 

algılanan kullanım kolaylığı olduğu görülmüştür. Malik (2009), 

öğrencilerin ve eğitmenlerin teknolojiye karşı tutumları, bilgisayar 

etkinliği, çevrimiçi öğrenme ortamının ara yüzünün kullanıcı dostu olması 

ve teknik konuların uygun şekilde kolaylaştırılması, öğrenci 

memnuniyetini etkilendiğini belirtmiştir. Kala, vd., (2010) yüksek kaliteli 

öğrenme materyalleri öğrenme sonuçlarını ve öğrencilerin memnuniyetini 

arttırdığını belirtmiştir. Öte yandan, Arbaugh (2002) ortamın algılanan 

esnekliği, algılanan kullanışlılığı, algılanan kullanım kolaylığı, eğitmenin 

deneyimi ve etkileşimi çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenci 

memnuniyetini etkileyen ana faktörler olarak belirtmiştir. 

Paechter, Maier ve Macher, (2010) e-öğrenmede öğrenci 

memnuniyetini etkileyen değişkenleri 5 grupta sıralamıştır.  

 Ders tasarımı, öğrenme materyali ve elektronik ders 

ortamı: Öğrenme ortamının kalitesi ve sistemi kullanma kolaylığı, 

bir e-öğrenme kursunun başarı ve ders memnuniyetine de katkıda 

bulunur (Chang ve Tung, 2008, Shee ve Wang, 2008; Lee ve Lee, 

2008).  

 Öğrenciler ve eğitmen arasındaki etkileşim: Eğitmenler öğretim 

sürecinde çeşitli görevler yerine getirmelidir. Örneğin; ders içeriği 

oluşturmalı, öğrencilere geri bildirimini vermeli, öğrencilerin 

motivasyonlarını teşvik etmeli ve onlara yardımcı olmalıdır. 

 Akran öğrencilerle etkileşim: Karşılıklı destek ve grup uyumu 

hissi, öğrencilerin takım çalışmasına katılımı, e-öğrenme 

memnuniyetini etkilemektedir (Concannon, Flynn ve Campbell, 

2005). 

 Bireysel öğrenme süreçleri: E-öğrenme sistemleriyle öğrenciler 

öğrendiklerini uygulamak için geniş fırsatlar elde edebilirler. 

 Dersin çıktıları: Problem çözme, kişisel ve sosyal yeterlilikler gibi 

yetkinliklerin kazandırılması bir elektronik derse devam etme veya 

bırakma kararını etkilemektedir (Chiu vd., 2005, Levy, 2007). 
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Turizm eğitiminde elektronik öğrenme 

Turizm eğitimi, turizm endüstrisindeki işgücünün niteliğinin artmasına 

katkı sunmaktadır (Işık, Pektaş ve Atılgan, 2018). Başka bir ifadeyle 

turizm endüstrisinden en yüksek faydanın sağlanabilmesi etkin ve kaliteli 

bir turizm eğitim sistemiyle mümkün olmaktadır. Bu noktada farklı eğitim 

arayışları ortaya çıkmaktadır. E-öğrenme uygulaması bu aşamada 

geleneksel eğitim yöntemlerinden ayrılarak daha kişiselleştirilmiş eğitim 

imkânlarının sunulmasına olanak sağlamaktadır (Olcay ve Döş, 2016: 

729). Turizm eğitiminde e-öğrenme sistemine ilişkin yeterli araştırmanın 

olmadığı görülmüştür. Yapılan çalışmalarda ise öğrencilerin e-öğrenmeye 

hazır olup olmadığına ortaya koymaya yöneliktir (Olcay, Döş, Sürme ve 

Düzgün, 2018; Pala ve Şahbaz, 2018).  

Olcay vd., (2018), önlisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin 

elektronik öğrenmeye (e-öğrenmeye) hazır bulunuşluk düzeylerini tespit 

etmeye yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda 

öğrencilerin teknik beceriler ve yeterlilik düzeylerinin olumlu olduğu 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte mesleki turizm eğitimi içerisinde yer alan 

derslerde e-öğrenme yönteminin daha fazla yer almasının, öğrencilerin 

akademik başarılarını artıracağı görülmüştür. Bununla birlikte Pala ve 

Şahbaz (2018) ise turizm eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının 

mevcut durumları ve dünyada yaşanan değişim ve gelişimler dikkate 

alındığında; nitelikli, alanında uzman öğretim elemanlarından destek 

alınmasının, gerekli alt yapıya sahip üniversitelerin turizm eğitiminde e-

öğrenme konusunda etkin rol üstlenmelerinin mesleki turizm eğitiminde 

bir dönüm noktası olacağını belirtmektedir. 

Dijital ortamların etkin kullanılmasıyla birlikte mesleki turizm 

eğitimine yönelik e-öğrenme ortamlarının oluşturulabileceği 

düşünülmektedir. Bununla birlikte özellikle Kovid 19 salgını sonrası 

Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesi ve sonrasında 

e-öğrenme sistemine geçilmesinden dolayı e-öğrenme konusunda alt 

yapılarda gelişmeler tamamlanmış ve odaklanılması gereken konu öğrenci 

memnuniyeti olmuştur. Bu kapsamda çalışmada turizm eğitiminde 

öğrencilerin elektronik öğrenme sistemlerine yönelik memnuniyet 

düzeyleri ortaya konmuştur.  

Araştırmanın yöntemi 

Elektronik öğrenme sistemlerinde öğrenci memnuniyetini etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada verileri 

toplamak amacıyla anket formu hazırlanmıştır. Anket formu hazırlanırken 

Kantoğlu, vd., (2013) ile Kolburan Geçer, ve Deveci Topal’ın, (2015)  

çalışmalarında kullanılan sorular derlenerek oluşturulmuştur. Daha sonra 

anket formu çevrimiçi duruma dönüştürülmüş ve turizmde e-ders veren 
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akademisyenlerden ders bitiminde ilgili anketi paylaşmaları ve 

öğrencilerinden doldurmalarını talep etmeleri belirtilmiştir. Bu kapsamda 

araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek 

Yüksek Okulu öğrencisi olan ve e-ders alan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Toplam kaç öğrencinin e-ders aldığı tespit edilememiştir. Koranavirüs 

salgını sebebiyle öğrencilere yüz yüze anket yapılamamış olup çevrimiçi 

anket oluşturulmuştur. Anketi dolduran öğrenciler sadece bir defa katılma 

durumu verilmiş olup veri toplama sürecinin bu yönüyle güvenli olması 

amaçlanmıştır.  Araştırmanın örneklemini ise turizmde e-ders alan 131 

öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmanın hipotezlerini test etmeden önce keşifsel faktör analizi 

yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 7. 8. 16. ve 18. sorular binişik madde 

olduğu için analizde çıkarılmıştır. Binişik maddelerden temizlendikten 

sonra analize devam edilmiştir. Buna göre KMO değeri 0,899, Ki kare 

değeri 169,560 ve p değeri 0,000 olarak ölçülmüş ve verilerin faktör 

analizine uygun olduğu görülmüştür. Güvenirlik değerleri yeterli bulunan 

soru gruplarının, daha sonraki analizlerde kullanılmak üzere ortalamaları 

alınmış ve yeni değişkenler oluşturulmuştur. Oluşturulan değişkenler; e-

ders memnuniyeti (1), öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumu (2), öğretim 

elemanı öğrenci etkileşimi (3), olarak adlandırılmıştır. 

Tablo 1. Faktör Analizi 

 Faktörler 

1 2 3 

E-ders, ödev, kısa sınav gibi e-öğrenme bileşenleri 

kolaylıkla anlaşılabiliyor. 

,751   

Öğretimsel aktivitelerden memnunum. ,747   

Teknolojiyi kullanmak benim derse karşı olan ilgimi 

arttırdı. 

,739   

Bu dersi e-ders olarak almaktan memnunum. ,720   

E-öğrenme sisteminden aldığım hizmetten çok 

memnunum. 

,705   

Etkili öğretim yöntemleri başarımı artırıyor. ,688   

Uzaktan eğitim ile aldığım ders yüz yüze aldığım derse 

göre beni daha çok motive etmektedir. 

,686   

İçerik ve sunumun kaliteli olması öğrenme 

performansımı artırıyor. 

,679   

Animasyon, resim, ses, görüntü gibi multimedya 

araçları öğrenme verimliliğimi artırıyor. 

,675   

E-öğrenme derslerine tekrar katılmak isterim. ,660   

Öğrenim faaliyetleri dışındaki işlerime daha fazla 

zaman ayırma imkânı sağlaması beni memnun ediyor. 

,464   

Bilgisayarda çalışmak benim için zevkli bir uğraştır.  ,842  
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Bilgisayarda çalışmaktan hoşlanıyorum.  ,816  

Bilgisayar, kişinin verimliliğini artırır.  ,722  

Bilgisayar kullanmak bana göre kolaydır.  ,710  

Öğretim elemanlarının ilgisinden memnunum.   ,797 

Öğretim elemanları, sorularıma en kısa zamanda cevap 

veriyorlar. 

  ,796 

Ders içerikleri öğretim elemanları tarafından yeterince 

güncelliyor. 

  ,661 

Öğretim elemanlarının yardım ve önerilerde 

bulunmaları sistemden memnuniyetimi olumlu 

etkiliyor. 

  ,660 

Cronbach’s Alpha Katsayısı ,914 ,880 ,779 

 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde verilerden elde edilen bulgular 

gösterilmiştir. Buna göre Tablo 2’de katılımcıların tanıtıcı özelliklerine 

yönelik bulgular gösterilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcıların tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Daha önce bir dersi 

elektronik ortamda 

dinleme tecrübeniz 

oldu mu? 

Frekans Yüzde 

Erkek 57 43,5 Evet 34 26,0 

Kadın 74 56,5 Hayır 97 74,0 

Yaş Frekans Yüzde 

18-22 100 76,3 

23-27 22 16,8 

28 ve 

üzeri 

9 6,9 

 

Tablo 2’ye göre katılımcıların 57’si erkek ve 74’ü kadındır. 

Katılımcıların 100 gibi büyük bir çoğunluğu 18-22 yaş aralığında, 22’si 

23-27 yaş aralığında ve 9’u ise 28 ve üzeri yaş aralığındadır. Katılımcıların 

97’sinin daha önce bir dersi elektronik ortamda dinleme tecrübesi varken 

34’ünün ise yoktur. 

 

Regresyon analizi 

Araştırmadaki e-öğrenme memnuniyeti değişkeninin bağımlı, 

Öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumu ve öğretim elemanı öğrenci 

etkileşimi değişkenlerinin ise bağımsız değişken olarak alındığı bir 

regresyon analizi yapılmıştır. Bununla birlikte hata terimleri arasında 
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otokorelasyon olup olmadığını anlamak için Durbin-Watson değeri hesap 

edilmiş ve bu değer 1,543 olarak bulunmuştur. Durbin-Watson değeri 2’ye 

çok yakın olduğundan hata terimleri arasında otokorelasyon olmadığı 

anlaşılmıştır. Ayrıca hata terimlerinin normal dağıldığı ve bağımsız 

değişkenler boyunca hata varyansının sabit olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda verilerin regresyon analizi için uygun olduğuna 

kanaat getirilmiştir. Tablo 3’te regresyon analizi sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 3. Regresyon analizi 

Bağımlı değişken: e-öğrenme memnuniyeti     

R2 : 0,51     F:68,098     p<0,000 

 B Std. 

Hata 

Beta 
t p 

1 

(Sabit) ,073 ,346  ,211 ,833 

Bilgisayara yönelik tutum ,487 ,057 ,580 8,588 ,000 

Öğretim elemanı öğrenci 

etkileşimi 

,351 ,097 ,246 3,638 ,000 

 

Bağımsız değişkenler ele alındığında bilgisayara yönelik tutum ve 

öğretim elemanı öğrenci etkileşimi değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmüştür. Başka bir ifade ile e-öğrenme memnuniyeti ile 

bilgisayara yönelik tutum ve öğretim elemanı öğrenci etkileşimi arasında 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç ve tartışma 

Sanal ortamların eğitimsel değeri, video konferanslar forumlar, 

sohbetler ve eş zamanlı olmayan katılımlara açık alternatif sistemler 

aracılığıyla daha fazla değer kazanmaktadır (Novo-Corti, Varela-

Candamio ve Ramil-DíAz, 2013). Özellikle Kovid 19 salgını sonrası 

Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra 

Türkiye başta olmak üzere neredeyse tüm Dünya’da e-öğrenme 

sistemlerine geçilmiştir. Bu süreç göz önüne alındığında e-öğrenme 

dersleri konusunda araştırma yapılmasının önemi kolayca anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda yapılan bu araştırmada turizm eğitiminde öğrencilerin 

elektronik öğrenme sistemlerine yönelik memnuniyet düzeyleri ortaya 

konmuştur. 

Yapılan faktör analizi sonucunda e-ders memnuniyeti, öğrencilerin 

bilgisayara yönelik tutumu ve öğretim elemanı öğrenci etkileşimi olmak 

üzere 3 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. 

Yapılan regresyon analizi sonucunda e-öğrenme memnuniyeti ile 

bilgisayara yönelik tutum arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Başka bir ifade ile öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumu 
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arttıkça e-öğrenme memnuniyeti de artmaktadır. Bu sonuçtan hareketle 

üniversitelerde öğrencilere bilgisayar laboratuvarlarında daha çok vakit 

geçirmelerini sağlayacak ders ve aktivitelerin oluşturulması ve bu derslerin 

sevdirilmesi önerilmektedir. Çünkü bilgisayar dersleri sayesinde 

öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının olumlu olacağı 

düşünülmektedir. İleriki araştırmalarda turizm öğrencilerinin bilgisayara 

yönelik tutumlarının araştırılması önerilebilir.  

Araştırmada dikkat çeken diğer bir sonuç ise e-öğrenme memnuniyeti 

ile öğretim elemanı öğrenci etkileşimi arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit 

edilmesidir. Başka bir ifade ile öğretim elemanı öğrenci etkileşimi arttıkça 

e-öğrenme memnuniyeti de artmaktadır. E-öğrenmenin en önemli 

dezavantajlarından birisi yüz yüze etkileşimin olmamasıdır. Bu noktada 

öğretim elemanlarına, yüz yüze iletişim kadar olamasa da öğrencilerle 

dijital ortamda iletişimin sürdürülmesi öğrencilerin motivasyonlarını 

artırmaları önerilmektedir.   
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SPA İŞLETMELERİNDE DUYGUSAL EMEK VE İŞ 

DOYUMU* 

Rüveyda Akat** & Arzu Gürdoğan*** 

Giriş 

Dünya genelinde yaklaşık 100 milyar dolarlık bir payı olduğu tahmin 

edilen sağlık turizmi, Türkiye’de son yıllarda gelişme gösteren turizmin alt 

iş kollarından biridir. SPA işletmeciliği ise sağlık turizmi içerisinde yer 

alan “Fitoterapi” ve “Homeopati” unsurlarını içeren koruma ve daha iyi 

olma amacıyla gerçekleştirilen seyahat ve konaklamalardır. Genel 

yaklaşım olarak sağlık turizmi; fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi 

olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık 

kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türü olarak 

değerlendirilebilmektedir. Sağlık turizmi, hastaların ve hasta ailelerinin 

rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekler sunmayı hedeflemektedir. 

Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel 

olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktadır. Gelişmiş 

ülkelerde, yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin miktarı 

her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri, 

sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu sıkıntıları aşmak için, 

gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta 

kurumları, kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket 

anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetli almayı 

çabalamaktadır.  

Sağlık turizmi aslında hem medikal hem de klasik turizmin 

birlikteliğini ifade etmekle birlikte, öz olarak sağlık turizmi kavramının 

medikal turizme daha yakın olduğu ifade edilebilir. Bu yaklaşımın doğru 

ya da yanlış olması ayrı bir tartışmanın konusu olmakla birlikte, medikal 

turizmi dar bir alanla sınırlandırmak ve sağlık turizmini de genel olarak 

medikal turizm anlamında değerlendirmek hatalı bir yaklaşım olabilir.  

Sağlık turizmi etkinlerinin çalışma yaşamında ortaya çıkardığı önemli 

sonuçlardan biri de duygusal emek olgusudur. Müşteri ile doğrudan 

temasın en güçlü olduğu sağlık turizminde, hizmet arzında çalışanın 

sergilediği tutum ve davranışlar müşteriler üzerinde oldukça etkili olduğu 

gibi çalışanları kendileri üzerinde de önemli etkileri söz konusudur. 

Örneğin duygusal emek üzerinden ilerleyen çalışma ortamlarında 

motivasyon kaybı, tükenmişlik, iş doyumu vb. sorunlar yaşanabilmektedir.  

Duygusal emeğin yakın ilişki içerisinde olduğu doyum ise iş doyumu 

çalışanların, yaptıkları işin doğasına, işten beklentilerinin karşılanmasına, 

                                                             
* Bu çalışma, Rüveyda AKAT’ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda yapmış olduğu “Duygusal Emeğin İş 

Doyumuna Etkisi: Spa İşletmeleri Örneği” adlı Yüksek Lisans Tezinden türetilmiştir.  
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aldıkları denetimin niteliğine, iş arkadaşlarına, ücret-yan hak-ödemeler ve 

terfi fırsatlarıyla ilgili doyumları içeren hem soyut hem de somut bir 

kavramdır.  Bu anlamda iş doyumu, bireyin sahip olduğu veya olmak 

istediği değerler, örgütün bu değerleri ne kadar karşıladığına ilişkin algısı 

ve bu değerlerin bireydeki göreceli önemi şeklinde genel olarak üçlü bir 

yapıda değerlendirilebilir. Bu çalışmada, Spa işletmelerinde duygusal 

emek ve iş doyumunun yeri irdelenmeye çalışılmıştır.  

1. Sağlık Turizmi, Spa & Wellness Hizmetleri ve İşletmeciliği 

Sağlık turizmi; insanların özellikle sağlık ile ilgili sorunlarını 

çözebilmek amacı ile su, iklim, deniz, mağara, çamur, şifalı su vb. 

değerlerden faydalanmak amacı ile bir noktadan başka bir noktaya 

gitmeleri ve gittikleri yörede sağlık turizmi arzına katılmaları (doğal 

kaynaklardan faydalanma, bölgedeki konaklama, yeme-içme, sağlık 

işletmelerinden faydalanma) sonucu oluşan turizm hareketidir şeklinde 

ifade edilebilmektedir (Barca, Akdeve ve Gedik Balay, 2013: 66; Kantar 

ve Işık, 2 014: 15). 

Sağlıklı yaşamın teşvikinde ise insanların yaşam kalitelerini etkileyen 

önleyici, koruyucu aktivite ve önlemlerden söz edilmektedir. Bunların 

içinde hijyenik, tıbbi, fiziki, psikiyatrik, kültürel, sosyal ve ekolojik 

başlıklar bulunmaktadır. Bu kavram çoğu kez hiç bir zaman mükemmel 

hale gelmeyen sağlık düzeyinin yukarıya çekilmesini, iyileştirilmesini 

içermekte ve hatta birincil klasik önlemlerin ötesine geçmektedir. Sağlıklı 

olmayı teşvik eden, sağlıklı halk ve yaşamlarına dönük önlemler 

‘primordial (esas olan)’ şeklinde de isimlendirilmektedir (Polat,  2010: 93). 

Klasik anlamda sosyal bir faaliyet ve boş zaman etkinliği olan turizme 

bakış ile sağlık turizmi, insanların topluca ve bireysel olarak, rahatlama, 

stres atma, sağlığı koruma, iyileşmeye yardımcı olma vb. gibi nedenler ile 

başkaca herhangi bir acil gerekçe olmaksızın isteğe bağlı veya keyfi olarak 

bir yerden başka bir yere seyahat etmek olarak kabul edilebilmektedir. Her 

iki durumun bir turizm etkinliği olarak değerlendirilebilmesi için ise 24 

saatten uzun olması gerektiği konusunda uzlaşı vardır. Ancak yukarıda da 

ifade edildiği gibi tıp turizmi ile sağlık turizmi kavramlarını birbirinden 

ayırmak güçtür. Öte yandan kişinin bulunduğu yerde imkanı olsa bile daha 

konforlu bir hizmet için hastalığının tedavisi için seyahat etmesi sağlık 

turizmi kapsamında değerlendirilmektedir (Bennett vd., 2004: 122-123; 

Glinos vd., 2010: 1146). 

Yukarıdaki yaklaşımlardan ve tanımlardan da anlaşılacağı gibi, sağlık 

turizmi aslında hem medikal hem de klasik turizmin birlikteliğini ifade 

etmekle birlikte, öz olarak sağlık turizmi kavramının medikal turizme daha 

yakın olduğu ifade edilebilir. Bu yaklaşımın doğru ya da yanlış olması ayrı 

bir tartışmanın konusu olmakla birlikte, medikal turizmi dar bir alanla 

sınırlandırmak ve sağlık turizmini de genel olarak medikal turizm 
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anlamında değerlendirmek hatalı bir yaklaşım olabilir. Diğer yandan klasik 

turizm ile sağlık kavramının bir araya gelmesi ile oluştuğu ifade 

edilebilecek olan sağlık turizmi kapsamındaki etkinliklerin ağırlık 

merkezinde kaplıca/termal, SPA-Wellness, yaşlı bakımı ve engelli turizmi 

faaliyetler yer almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2012: 16). 

1.1. Sağlık Turizminin Durumu 

Dünya’da kurumsal işletmecilik anlamında sektörel geçmişi 30-35 yıla 

dayanan, Türkiye’de ise yeni sayılabilecek su ve sudan türetilen sağlık ve 

güzellik uygulamalarının tarihi geçmişi eski Roma’ya kadar 

dayanmaktadır (Kesikbıyık, 2012: 10). Ancak sağlık turizmi kapsamındaki 

etkinlikler fitoterapi, homeopati, rehabilitasyon, yaşlı-engelli bakımı, 

termalizm vb. gibi isimlerle de anıldığından kavramlar üzerinde tam bir 

görüş birliği olmadığı görülmekle birlikte bu konudaki literatürün 

oluşmaya devam ettiği ifade edilebilir.   

1.1.1.Dünya’da Sağlık Turizminin Durumu  

Global Wellness Instute (GWI) tarafından hazırlanan Küresel Sağlık 

Ekonomisi Görünümü Raporu’na (2018) göre 2017 yılında 4,2 trilyon 

dolar değerinde olan sağlık ekonomisi, küresel ekonomik büyümeden daha 

hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. GWI, sağlıklı yaşamı 

sürdürmek üzere gerçekleştirilen tüm turistik etkinlikleri, faaliyetleri, 

seçimleri ve yaşam tarzı aktivitelerini sağlık turizmi olarak görmekte ve bu 

kapsamda sağlıklı yaşam ekonomisi terimini kullanmaktadır. GWI, 

sağlıklı yaşam ekonomisi içerisinde tüketicilerin sağlıklı yaşam 

aktivitelerini yaşam tarzlarına dahil etmelerini sağlayan alt endüstrileri de 

içine alacak şekilde hazırladığı rapora göre Dünyadaki sağlık 

ekonomisinin yaklaşık yüzde 5,3’ünün sağlık yaşam ekonomisinden 

meydana geldiği belirtilmektedir GWI, 2018: 2). 

Dünya genelinde pek çok ülkede tek amacı SPA&Wellness olan tesis 

veya bina yatırımı 2015 yılından 2017 yılına yaklaşık yüzde 6,4 oranında 

artarak 134 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Esasında bu yatırımların daha 

fazla olduğunu ifade etmek mümkün olmakla birlikte net bir ayrım 

yapılması güçtür. Çünkü bir tesis bazen birden çok amaçla da 

işletilmektedir.  Örneğin termal bir otel aynı zamanda kongre veya normal 

tatil amaçlı da işletilebilmektedir. Nitekim GWI araştırmasına dünya 34 

ülkeden, işi sadece SPA&Wellness olan 740 tesis dâhil edilmiştir.  

Dünya genelinde sağlık turistlerinin yaşam profillerine bakıldığında 

büyük çoğunluğunun yükselen orta sınıftan sağlıklı yaşam tarzını 

benimsemiş, deneyimsel seyahate ilgi duyan ve sağlık konusunda bilinçli 

bir farkındalığı olan kişilerden oluşmaktadır. Bu sektörde yükselen pazarın 

başta Avrupa olduğu görülmektedir. Avrupa, dünya genelinde, en fazla 

sayıda sağlıklı yaşam gezisinin hedefi olmaya devam etmektedir. Kuzey 
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Amerika ise sağlık turizmi harcamalarında liderlik etmeye devam 

etmektedir. Çünkü yolculuk başına ortalama harcama daha yüksektir. 2013 

yılından 2018 yılına kadar ki beş yılda, Asya, güçlü ekonomilerin ve 

genişleyen bir orta sınıfın talebi ile sağlık gezileri ve sağlık turizmi 

harcamaları sayısında da en fazla kazancı sağlamıştır (GWI, 2018). 

Dünya genelinde SPA ekonomisinin 119 milyar ABD doları olan 

hacmine bakıldığında; Spa&Wellness Sermaye Yatırımlarının 24 milyar 

ABD doları, tesis yatırımlarının 94 milyar ABD doları, Spa&Wellness 

danışmanlık hacminin 100 milyon ABD doları, medya/dergi/yayınlarının 

300 milyon ABD doları, sağlıklı yaşam ve bunu sürdürme konusundaki 

eğitim harcamalarının da 1 milyar ABD doları civarında olduğu tespit 

edilmiştir (GWI, 2018). Tıbben müdahale gereken veya başkaca nedenler 

ile (kanser, estetik, organ nakli vb.) gerçekleştirilen sağlık turizmi diğer 

türlere göre farklı bir süreç ile işlemektedir. Bu konuda Dünya Sağlık 

Örgütü başta olmak üzere uluslararası standartlar ve akreditasyona göre bir 

sürece göre hareket edilmektedir.  

1.1.2.Türkiye’de Sağlık Turizminin Durumu  

Türkiye’de sağlık sektöründe, 2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm 

Programı (SDP) ile birlikte sağlık turizmi alanında da gelişmeler 

kaydedilmiştir. SDP’nin temel amacı sağlık hizmetlerinin verilmesinde 

verimlilik ve etkinliğin yanı sıra, aynı zamanda hizmetlerden 

yararlanmakta eşitlik ve adaletin sağlanması için yapısal organizasyonların 

kurulması ve bunların da kesintisiz sürdürülebilmesi için ideal finansman 

sisteminin oluşturulması şeklinde özetlenebilir. SDP, bu amaçları 

benimserken, strateji olarak önleyici sağlık hizmetlerini öne çıkarmaktır. 

Bunların başında ana-çocuk sağlığı, yaşam süresinin uzatılması için 

önlemler alınması ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerle mücadele 

edilmesi gelmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2003; Belek, 2012: 27).  

Türkiye sahip olduğu doğal olanaklar ve diğer tıbbi gelişmeler ile 

birlikte sağlık hizmetlerindeki görece daha düşük maliyet ve kalite 

sayesinde sağlık turizminde turistlere cazip gelmektedir (Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, 2017). Türkiye’de Spa & Wellness anlamında ise 

ağırlıklı olarak rahatlama, sağlık, güzellik ve zayıflama uygulamaları talep 

görmektedir. Çoğunlukla otellerde sunulan bu hizmetler kapsamında 

kaplıca tedavileri, fizyoterapi, hidroterapi, aromaterapi, masaj, vücut 

bakımları, güzellik ve bakım gibi sağlık kür hizmetleri verilmektedir.  

 2. Duygusal Emek 

Yönetim bilimin klasik okullarındaki çalışmalar rasyonellik kavramına 

güçlü bir bağlılık göstermiştir. Genel olarak örgütsel bilimlerde 

araştırmalar, davranışların “rasyonel” kurallara bağlanarak açıklanmaya 

çalışıldığı “Taylorist” bakış açısından yapılmıştır. Bunun yanı sıra Weber 
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(1922) bürokrasi anlayışının temel noktasını da rasyonellik ve akılcılık 

oluşturmuştur. Weber tarafından geliştirilen bürokrasi anlayışında, 

duygulara ve bireysel davranışlara hemen hemen hiç yer yoktur, kişisel 

olmayan kural ve normlar ise örgütün hizmetindeki kaynakları en iyi 

biçimde kullanmaya yöneltilmişlerdir. Kontrol ve revizyon sistemleri 

arzulanan davranışı güçlendirmek için dizayn edilmiştir. Klasik örgüt 

teorisindeki saf rasyonalite, kazançları maksimize etmeyi amaçlayan 

seçimler içermektedir. Sonraki dönemlerde modern yönetim teorisi ile 

gelişen sistem ve durumsallık yaklaşımları da örgütün işleyişine 

rasyonellik bakış açısıyla yaklaşmaktadır (Çoruk, 2014: 80; Akçakaya, 

2016: 276). 

Duygu, çalışanların örgüte bağlılığının sağlanması yani duygusal 

bağlılığın oluşturulabilmesi ve örgütün rekabet avantajı elde etmesi için 

üzerinde durulması gereken önemli bir kavramdır. Duygular, örgüt 

ortamında yaşanan birçok problemin temelini oluşturduğu gibi bunların 

çözümünde de önemli bir etkendir. Örneğin, hizmet sektöründe sıkça 

karşılaşılan duygusal tükenmişlik sendromu, her gün yaşanan örgütsel 

hayatın stresi, mobbing, ya da tacizlerin etkisiyle güçleşen çalışma hayatı, 

çoğu çalışanın yüzleşemediği gerçeklerdir. Bu tür sorunlar çalışanların 

duygularıyla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla bu sorunların çözümü de 

duyguları temel alan yaklaşımlara dayanmak zorundadır (Yaman, 2009: 

36-37; Tamer, İyigün ve Sağlam, 2014: 193). 

Yukarıdaki açıklamalar duygusal tutumların ve duygu yönetiminin iş 

ortamındaki önemini gözler önüne sermektedir. Duygu yönetimi önemli 

bir organizasyon işidir. Ancak, duyguların organizasyon tarafından tam 

anlamıyla kontrol edilmesi mümkün değildir. Çünkü çalışanlar hayat 

hikâyeleri ve deneyimleri ile beraber organizasyona giren sosyal 

varlıklardır. Bu nedenle yöneticiler, arzu edilen örgütsel davranışları 

engelleyen duygusal olumsuzlukları doğru tanımlamalıdır. Bunun için de 

öncelikle yöneticilerin kendilerinin duygusal yönden yeterli olmaları 

gerekir (Ağırman, 2012: 17). 

Son yıllarda işletmelerde duygusal emek ile duyguya yönelik ilgi ve 

önemin artışı işgücünün önemli bir kısmının hizmet sektöründe 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlamak 

amacıyla bağlılık, duyarlılık, özen ve misafirperverlik gibi tutumları ve 

olumlu duyguların ifade edilmesini gerektiren hizmet işletmeleri, 

çalışanlarından olumsuz duygu ve ruh hallerini iş ortamına ve 

müşterilerine yansıtmamalarını beklemektedir. Duygunun kontrolünü ve 

denetimini gerektiren bu tarz bir iş duygusal emek kavramı ile açıklanmış 

ve çalışanların duygularını, müşteri ile birlikte oldukları “sahneye” uygun 

şekilde yönetmeleri gerektiği üzerinde durulmuştur (Köksel, 2009: 29; 

Ağırman, 2012: 19). 
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Yönetim ve işletmecilik bağlamında duygusal emek kavramı ilk olarak 

Arlie Russell Hochschild’ın yazdığı “The Managed Heart” adlı eserde 

“müşterilere iyi hizmet vermek için çalışanların müşterilerle etkileşim 

içindeyken duygularını yönetmeleri ve bu yönetme sırasında gösterdikleri 

emek” şeklinde tanımlanmıştır. Duygusal emek kavramının çıkış noktası, 

hizmet sektöründe yer alan işletmelerin müşteri tatminini sağlamak 

amacıyla çalışanlarından duygusal yönden bir emek göstermeleri 

beklentisidir. Örneğin, havayolu işletmeleri uçuş görevlilerinden güler yüz 

göstermelerini, cenaze işi yapan firmalar çalışanlarından üzgün 

görünmelerini beklemektedir. Yine doktorlardan vakalar karşısında sakin 

ve duyarlı bir tutum sergilemeleri beklenmektedir (Çakmakçı, 2015: 23-

25). 

Duygusal emek kavramını ilk kez kullanan Hochschild’a göre duygusal 

emek, çalışanların aktör, hizmetin sahne ve müşterilerin de izleyici olduğu 

bir oyundur. Duygusal emek kavramı ile ilgili yaklaşımlar örgütsel ve 

bireysel düzlemlerde konu edilerek literatürde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu yaklaşımların büyük çoğunluğu da yapısal özelliklerinden dolayı 

hizmet endüstrisi kapsamındaki emek faaliyetlerini içermektedir. İlk 

olarak Hochschild duygusal emek kavramını kapsamlı olarak gündeme 

getirmiştir. Ona göre duygusal emek, çalışanların, işi gereği müşterilerle 

ilgilenirken dışarıdan görünecek şekilde yüz ve beden ifadelerini gösteren 

duygularını yönetmeleri sırasında gösterdikleri emektir (Oğuz ve Özkul, 

2016: 132-133). 

Duygusal emek üzerine yürütülen çalışmalar, duygusal emeğin 

çalışanlar üzerinde yarattığı etkiye odaklanmaktadır. Ancak çoğu çalışma 

bu etkinin iş performansı ya da verimliliğe etkisi çerçevesinde konuyu ele 

almaktadır. Çalışanların kendi dünyalarında yaptığı tahribat ve mesleğe 

ilişkin tutumları pek az araştırmaya konu olmaktadır. Oysa sosyolojik bir 

kavram olarak meslek, bireyin yaşam tarzının belirlenmesinde önemli bir 

rol oynar. Aynı zamanda sosyal yapının muhafazası ve devamlılığı 

açısından da önemlidir. Mevcut emek piyasası bireyin, işini bir meslek 

olarak benimsemesini ve ona bağlanmasını riskli kılmaktadır. Böylece 

bireyin meslekle olan bağları zayıflamakta, meslekle kimlikleşmesi 

zorlaşmaktadır (İlhan, 2008: 315). 

2.1. Duygusal Emek Temel Yaklaşımları 

Duygusal emek konusunda Hochschild (1983), Ashforth ve Humphrey 

(1993),  Morris ve Feldman (1996) ve Grandey (1999) tarafından ileri 

sürülen dört temel yaklaşım bulunmakta olup bunlar hakkında aşağıda 

açıklamalar yapılmıştır. 
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2.1.1. Hochchild’in Duygusal Emek Yaklaşımı (1983) 

Duygusal emek kavramını ilk kez gündeme getiren Arlie Russel 

Hochschild (1983), ABD’de Delta Hava Yollarında çalışan hosteslerin 

eğitim sürecine katılarak gözlemler yapmıştır. Hochschild, hosteslerin 

işlerini yaparken kullandıkları duygusal ifadeleri (gülümseme, makyaj, 

mimik, konuşma vb.) incelemiş ve elde ettiği gözlemlerden yola çıkarak 

The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling (Yönetilen 

Kalp: İnsan Duygularının Ticarileştirilmesi) adlı çalışmasında duygusal 

emeği açıklamıştır. Hochschild’ın üzerinde durduğu ve önem verdiği 

başlıca husus müşterilerin memnuniyetinin sağlanması için hosteslerin 

gülümseme ve diğer mimiklerin şirket tarafından sunulan bir hizmet 

olduğu ve aslında bunların sahte bir davranış olduğudur. Dolayısı ile yazar 

örgütsel amaçlara ulaşabilmek ve rekabet edebilmek için şirketlerin 

çalışanlarının yüz yüze temas noktalarındaki tutumlarından nasıl 

yararlandığı ve kontrol ettiği incelenmiştir. Bu durum aslında iş yerinde ya 

da iş ortamında duyguların hangi amaçlarla ve nasıl yönetildiği ile ilgilidir 

(Hochschild, 2003, s.8’den akt. Keleş, 2014: 52). 

Hochschild’ın çalışmaları; müşterinin izleyici, çalışanın aktör olduğu 

ve işyerinin de bir sahne olarak tasavvur edildiği dramatik bir 

kompozisyondaki müşteri etkileşimlerini temel alan bir bakış açısına 

dayanmaktadır. Bu bakış açısı aktörlere, yani çalışanlara duygularını 

yönetmek için iki yol sunmaktadır. Yüzeysel davranış ile kişi ifade ettiği 

duyguları düzenlerken, derinlemesine davranış ile arzulanan duyguyu 

ifade etmek için bilinçli olarak hislerinde değişiklik yapmaktadır. Yüzeysel 

rol yapma kişinin kendi içinde yaşadığı duyguyu değiştirmeden uygun 

duyguyu hissediyormuş gibi davranmasını ifade etmektedir. 

Derinlemesine rol yapmada ise, çalışanın iş için gerekli olan duyguyu 

gerçekten hissetmeye çalışması söz konusudur (Grandey, 2000: 96). 

Yüzeysel Davranış; Uygun olarak tanımlanan duygunun 

içselleştirilmeden tepki verilmesini ifade etmektedir. İçselleştirme söz 

konusu olmadığı için yüzeysel olarak adlandırılmıştır. Çalışanlar, gerçekte 

o şekilde hissetmeksizin durumun gerektirdiği duygu ifadelerini göstermek 

yoluyla davranışlarını değiştirmektedir.  

Derin(lemesine) Davranış; Uygun olarak tanımlanan duygunun bizzat 

yaşanarak tepki verilmesini ifade etmektedir. Başka bir deyişle, çalışanın 

asıl duygularını, duygusal davranış kuralları doğrultusunda derinlemesine 

düşünmek suretiyle değiştirerek, göstermekle yükümlü olduğu duygu 

haline getirmesi ve böylelikle duygunun içselleştirilerek yaşanması 

sürecidir.  
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2.1.2. Ashforth ve Humohrey’in Duygusal Emek Yaklaşımı (1993) 

Samimi davranışın duygusal emek olarak nitelendirilmesinin 

gerekliliğinin, duygusal emek tanımlarında belirttikleri üzere, çaba 

gerektirmesinden bağımsız olarak bu davranışların da “hizmet sürecinde 

örgüt tarafından istenilen davranışlar” statüsünde olmasından 

kaynaklandığını öne sürmektedirler. Yazarlara göre çalışan tarafından 

sergilenen davranış türü kadar, bu davranışın müşteri tarafından samimi 

olarak algılanma düzeyi de önem göstermektedir. Ancak her iki konuya da 

tam bir netlik getirememiş olmaları; ne odaklanılması gereken 

davranışların ne de samimi davranışların ölçümüne yönelik yeterli bir 

açıklama yapmamış olmaları yaklaşımın temel eleştiri konusudur. 

Duygusal emeğin sonuçları konusunda da Hochschild’dan farklı bir görüş 

benimseyen Ashforth ve Humphrey (1993), olumsuz sonuçlarla birlikte 

olumlu sonuçların da varlığını açıklamaktadır. Olumsuz sonuçlara örnek 

olarak duygusal çelişki, kendine yabancılaşma, depresyon, özsaygı 

yitimini; olumlu sonuçlara örnek olarak ise kendini ifade yeteneğinin 

gelişimi, performans artışı (müşteri ilişkilerinde iyileşme), yeterlilik 

duygusunun gelişimini göstermektedir.  

Araştırmacıların duygusal emek kavramına kazandırdıkları bir diğer 

farklılık ise “sosyal kimlik kuramını” duygusal emek konusuna 

uyarlamalarıdır. Sosyal kimlik kuramının, bireylerin hem kendilerini hem 

diğerlerini bazı sosyal grupların birer parçası olarak algılaması ve ait 

oldukları sosyal gruba aidiyet duyarak özelliklerini benimsemesi 

yaklaşımından yola çıkan Ashforth ve Humphrey (1993), çalışanların 

örgütün özelliklerini benimsemelerine ve özdeşleşmelerine 

odaklanmaktadır. Bu bağlamda, çalışanın örgüt tarafından belirlenmiş olan 

duygusal davranış kuralları ile özdeşleşme düzeyinin, duygusal emeğin 

olumsuz sonuçları ile ters orantılı olacağını öne sürmektedirler (Keleş, 

2014: 55; Kamber, 2014; 59). 

2.1.3. Morris ve Feldman’ın Duygusal Emek Yaklaşımı (1996) 

Hizmet sektöründe duygusal emeğin önemini vurgulayan bir diğer 

yaklaşım da Andrew J. Morris ve Daniel C. Feldman tarafından geliştirilen 

yaklaşımdır. Morris ve Feldman (1996), hizmet sektöründeki hızlı gelişme 

ve artan rekabet sonucunda işletmelerin müşterilere sunulan hizmetin 

kalitesi üzerinde daha titiz hale geldiklerini ve bu kalitenin temel 

belirleyicilerinden olan çalışanların sundukları hizmetin önemli bir 

bölümünün örgüt tarafından belirlenen duygusal davranış kurallarının 

sergilenmesinin oluşturduğuna işaret etmektedir. Duygusal emeği, “kişiler 

arası iş süreçlerinde örgütün istediği duyguları (davranış kurallarını) 

yansıtmada gerekli olan çaba, planlama ve kontrol” olarak tanımlayan 

Morris ve Feldman (1996), duygusal emek düzeyinin durumsal koşullara 

göre farklılaşacağını belirtmektedir. Morris ve Feldman (1996), bu 
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farklılığı yaratan unsurları Duygusal Emek Boyutları olarak adlandırmakta 

ve öncülleriyle birlikte dört boyutun varlığını dile getirmektedir. Bu 

boyutlar; Duyguların Gösterim Sıklığı; Davranış Kurallarına Verilen 

Dikkat; Yansıtılması Gereken Duyguların Çeşitliliği ve Duygusal 

Çelişkidir.  

2.1.4. Grandey’nin Duygusal Emek Yaklaşımı (2000) 

Alicia A. Grandey, yukarıda sözü edilen üç yaklaşımı değerlendirerek 

farklı bir bakış açısı ile bir sentez yapmıştır. Buna göre, duygusal emeği 

örgüt amaçlarına hizmet etmek üzere duyguların ve davranışların 

düzenlenmesi olarak tanımlayan ve bir süreç olarak değerlendiren Grandey 

(2000), bu sürecin daha anlaşılır hale gelebilmesi için Duygu Ayarı 

(Emotion Regulation) kavramı ile ilişkilendirerek anlatma yoluna 

gitmiştir. Psikolojik bir kavram olan duygu ayarı “bireylerin hangi 

duygularını nerede ve nasıl yansıtması gerektiği konusundaki anlayışa 

dayanarak yaptıkları duygu ayarlamalarını” ifade etmektedir (Grandey, 

2000: 98) 

Duygusal davranış kurallarına uyulması için gerekli bir süreç olarak 

tanımlanan duygu ayarı Öncül Odaklı Ayarlama ve Tepki Odaklı 

Ayarlama olmak üzere iki grup altında incelenmektedir. Öncül odaklı 

ayarlama; ortamı seçme, ortamı değiştirme, dikkatini farklı yöne çevirme, 

bilişsel değişim olmak üzere dört farklı basamakta tarif edilirken; tepki 

odaklı ayarlama tepkiyi hafifletmek olarak belirtilmektedir. Bireylerin 

koşul ve olaylar üzerindeki etki ve önlem alma durumuna odaklanan öncül 

odaklı ayarlamanın tersine tepki odaklı ayarlama önlem alınmaksızın 

gelişen durumlar sonucunda ortaya çıkan duyguların yansıtılması 

üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. 

Grandey (2000) duygu ayarlama süreçleri ile duygusal emek 

kavramlarını eşleştirdiği çalışmasında, tepki odaklı ayarlamanın yüzeysel 

davranışa karşılık geldiğini öne sürmektedir. Öncül odaklı ayarlama 

içerisinde yer alan ortamı seçme ve değiştirme kavramlarını hizmet 

çalışanları için geçerli bulmamakta, bununla birlikte dikkatini farklı yöne 

çevirme ve bilişsel değişim kavramlarını derin davranış ile eşleştirmektedir 

(Oral ve Köse, 2011: 466).  

2.1.5. Kruml ve Geddes’in Duygusal Emek Yaklaşımı (2000) 

Kruml ve Geddes, duygusal emeği ileri sürerken ya da duygusal 

emeğin gösteriminde, yüzeysel davranış gösterenlerin yani samimi 

olmayanların, duygusal tükenme derecesinin daha fazla olduğunu iler 

sürmüşlerdir. Yazarlar duygusal emeği duygusal çaba ve duygusal çelişki 

olmak üzere olmak üzere iki boyuta ayırmışlardır (Küçükaltan, vd., 2015: 

39). 
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Kruml ve Geddes (2000), iki boyuta ayırdıkları duygusal emeği, 

yüzeysel davranış, derin davranış ve samimi davranış olmak üzere üç 

türden yansıması veya tezahürünün bulunduğunu oluştuğunu ileri 

sürmüşlerdir. Buna göre yüzeysel davranış sarf eden çalışanlar kendi 

gerçek duygularından farklı olan, istenilen duygu ifadelerini dışsal 

görünüşlerini değiştirerek (örneğin mimikle, ses tonu ile ya da beden dili 

ile) göstermeye çalışırlar. Derin davranış gösterenler ise, istenilen ifadeleri 

verebilmek için fiziksel (dışsal) görünüşlerini değiştirmeyip içsel 

duygularını, hayal güçlerini kullanarak ya da daha önce yaşamış oldukları 

güzel deneyimleri, anıları hatırlayarak duruma uygun ifadeyi 

verebilmektedir. Hakiki davranış gösteren çalışanların ise hissettikleri 

duygular ile gösterilmesi istenilen duygular birbirine uygundur (Çelik ve 

Topsakal, 2016: 206). 

Derin davranış sürecinde, istenileni sağlamak üzere var olan 

duyguların kontrol edilmesi doğrultusunda bir çaba ve mücadele söz 

konusudur. Bu bağlamda, davranış kuralları doğrultusunda duyguların 

içselleştirilmesi olarak tanımlanan derin davranış ile duygusal çaba, özdeş 

kavramlar olarak nitelendirilmektedir (Çelik ve Topsakal, 2016: 206, 207). 

2.1.6. Brotheridge ve Lee’nin Duygusal Emek Yaklaşımı (2003) 

İş odaklı yaklaşımı ele alan araştırmalar, duygusal emek sonuçları ile 

ilgili karışık sonuçlar elde etmişlerdir. Literatürde işin gerektirdiği 

duyguların yoğunluğu, duygusal emek sıklığı, çeşitliliği ve süresi ile 

tükenmişlik gibi negatif bireysel çıktılar arasında pozitif bir ilişki olduğu 

ileri sürülse de, duygusal talepleri olan birçok işin bireyleri çok farklı 

etkilediği görülmektedir. Müşteri memnuniyeti, müşteri ile ön tarafta 

çalışanlar arasındaki kişilerarası etkileşimin kalitesine bağlıdır. Yazarlar, 

duygusal gösterim sıklığının ve gösterilmesi istenilen duyguların 

çeşitliliğini yüzeysel davranış ve derin davranışla pozitif ilişkili, 

duyguların gösterim süresinin derin davranışla pozitif ilişkili olduğunu 

ileri sürmektedir. Ayrıca, sürenin hiçbir davranış çeşidi ile ilişkili 

olmamasına rağmen sıklık ve çeşitliliğin yüzeysel ve derin davranışla 

pozitif ilişkili olduğunu söylemektedirler. Onlara göre duygusal gösterim 

sıklığının ve gösterilmesi istenilen duyguların çeşitliliğini yüzeysel 

davranış ve derin davranışla pozitif ilişkili, duyguların gösterim süresinin 

derin davranışla pozitif ilişkili olduğunu ileri sürmektedirler (Oktuğ, 2013: 

371, 372). 

3. İş Doyumu 

Örgütsel davranış alanında en çok araştırılan yapılan konulardan biri iş 

doyumudur. Literatürdeki tanımı, anlamı, öncülleri ve sonuçları ile ilgili 

yazılmış çok sayıda araştırma bulunan iş doyumu verimlilik, etkinlik, 

motivasyon vb. gibi çok sayıda sonuçla yakından ilgili olmaktadır. 
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Çalışma yaşamının önemli konularından biri olan iş doyumu 

kavramıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeden önce, kavramı oluşturan iş ve 

doyum kelimeleri hakkında kısa bir bilgi vermek yerinde olacaktır. İş, 

“kişinin sosyal ve ekonomik sistem içinde, meslek adı altında yerine 

getirdiği, sosyal olarak edinmiş olduğu rollerden biri”dir. Başka bir 

ifadeyle iş, “örgütsel ortamda belirli bir zaman diliminde gerçekleşen, 

beraberinde kimi ilişkileri getiren ve ücret karşılığı girişilen mal ve hizmet 

üretme çabasıdır” (Sevimli ve İşcan, 2005: 56).  

Doyum ise bir organizmada temel gereksinimlerden olan (açlık, 

susuzluk, dinlenme vb.) biyolojik ve fiziksel ihtiyaçlar ile arkadaşlık, 

sevgi, bağlanma, başarı vb. gibi psikolojik veya ruhsal gereksinimlerin 

karşılanması ile elde edilen bir denge durumu halinin gerçekleştirilmesidir. 

Başka bir açıdan bakıldığında doyum, bireyin iş veya yaşamında yer alan 

unsurlara dair bir konu, olgu veya nesneye karşı yöneltilen duygusal bir 

tepkiler ve sonuçlar olarak da açıklanabilir. Bireysel bir süreç olduğu için 

doyumu, kişinin kendi doyumu hakkındaki hisleri olarak ele almak 

mümkündür (Akşit Aşık, 2010: 32, 33). 

Çalışma yaşamındaki iş doyumu kavramı ise ilk kez Taylor ve Gilbert 

tarafından 1911 yılında “en az stres ve yorgunluk yaratacak bir metotla 

fabrikada / bir iş yerinde çalışmak” olarak ifade edilmiştir. Kavramın 

bilimsel anlamda gelişimi ve kuramsallaşması Elton Mayo ve 

arkadaşlarının yaptıkları ünlü Hawthorne Deneyleri (1920) ile başladığı 

kabul edilmektedir. Daha sonra iş doyumu kavramına önemli katkı R. 

Hoppock ve Spiegler tarafından (1935-1937)  yayınlanan “Job 

Satisfaction” adlı çalışmaları ile olmuştur (Akşit Aşık, 2010: 35; Çetin, 

2011: 74). 

İş doyumu kavramı hakkında çok sayıda araştırma ve çalışma 

yapılmakla birlikte tanımlanması hakkında da birçok açıklama ve 

değerlendirme bulunmaktadır. Bu tanımlar arasında herkesin fikir birliğine 

vardığı, ortak ve kesin bir kabul gören herhangi bir tanım ve değerlendirme 

olduğunu söylemek güç olmakla birlikte literatürde sıkça kullanılan bazı 

tanımlar şu şekildedir; 

Davis (1988) iş doyumunu, “işin özellikleriyle çalışanın istek ve 

beklentilerinin birbirleriyle örtüştüğü zaman ortaya çıkan, çalışanın 

işinden duyduğu memnuniyet ve memnuniyetsizlik” olarak 

tanımlamaktadır (Davis, 1988: 96).  Locke (1976) iş doyumunu sadece 

olumlu manada kullanarak, “bireyin işi ya da iş deneyiminin 

değerlendirilmesi sonucunda duyulan olumlu his ya da memnuniyet” 

tanımını getirmektedir (Demircan Çakar ve Yıldız, 2009: 73). Ayrıca iş 

doyumu “bireyin işini ya da işle ilgili yaşantısını, memnuniyet verici veya 

olumlu bir duygu ile sonuçlanan bir durum olarak takdir etmesi” şeklinde 

tanımlamak da mümkündür (Çetinkanat, 2000: 1).  
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İş doyumu kavramını kapsamlı bir şekilde ele alan Luthans (1995), 

kavramın üç önemli boyutundan söz etmektedir. Yazara göre birincisi “iş 

doyumu, duygusal yönü ağır basan bir kavram olup görülemez ve sadece 

hissedilebilir niteliktedir. İkincisi “iş doyumu, genellikle çıktıların 

beklentileri ne derece karşıladığı ile ilgili olup kişiden kişiye göre değişim 

gösterebilir.”  Üçüncüsü ise “iş doyumu, birbiriyle ilgili birçok tutumu da 

beraberinde getirmekte, bir etkiden ortaya çıkan sonuçlar doğurmaktadır. 

Bunlar genellikle iş, ücret, terfi, olanakları, saygınlık, yönetim tarzı, 

çalışma arkadaşları vb. tutumlardan oluşmaktadır” (Yenihan, Öner ve 

Balcı, 2016: 34). 

Çalışanın yaptığı işini değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan olumlu, 

olumsuz ya da yansız duygusal durumlarının iş doyumu olarak, bunların 

neticesinde ortaya çıkan sonuçların da iş doyumu sonuçları kabul edilmesi 

mümkündür. Bu yaklaşımdaki unsur iş doyumunun duygusal duruma 

faydalı olması ya da bireyin bir işi basitçe tanımlamak yerine işiyle ilgili 

hissettiklerini ifade etmesidir. Bu olumlu duygulara hem bilişsel hem de 

davranışsal bileşenler eklenebilir. İş doyumunun bilişsel yönü çalışanın 

işine veya işteki durumuna yönelik inançlarını temsil eder. Yani bir çalışan 

işinin ilginç, teşvik edici, sıkıcı veya zahmetli olduğuna inanabilir. 

Davranışsal bileşen ise bir çalışanın işine yönelik davranışlarının daha çok 

davranışsal eğilimlerini yansıtır. Bir çalışanın iş doyumu düzeyi bireyin 

işine düzenli gelmesi, daha çok çalışması, mutlu olması, uzun bir zaman 

periyodu için örgütün üyesi olarak kalmaya devam etme eğiliminde 

bulunmasına sebep olabilir. İş doyumu işe yönelik genel tutumlarla 

ilişkilendirilir. Yüksek düzeyde doyuma sahip kişiler genellikle olumlu bir 

tutum takınırlarken, doyumsuz insanlarsa genellikle hayata yönelik 

olumsuz tutum gösterirler. Birçok yönetici doyuma sahip çalışanların daha 

iyi iş doyumu ve performans arasındaki ilişkinin genellikle az olduğunu ve 

başka sebepler tarafından etkilendiğini gösterir. İş doyumu hayat 

doyumunun da bir parçasıdır. Bu nedenle işinden doyumu yüksek olan 

bireylerin hayatlarında daha mutlu oldukları düşünülebilir (Çetinkanat, 

2000: 1; Altınışık, 1997: 137-138; Karakuş, 2011: 47). 

İş doyumu, en genel anlamda, “çalışanın kendi işinden duyduğu 

hoşnutluk, kendisini ve işini değerlendirmesi sonucu ulaştığı olumlu 

duygusal durum” olarak kabul edilebilmektedir. Ayrıca, “kişilerin 

işlerinden duydukları memnuniyet ya da memnuniyetsizlik” olarak 

tanımlayan araştırmacılar olduğu gibi iş doyumunun açıklanmasında 

başlıca önem arz eden faktörün çalışanın, işinden ne beklediği, beklentileri 

ile işin çalışana sunduğu unsurların birbiri ile olan ilişkisi şeklinde 

değerlendirme yapana araştırmacılar da vardır. Diğer yandan iş 

doyumunun çalışanların iş yapışları esnasındaki rollerine mukabil onların 

geliştirdikleri duygusal tepkiler olarak değerlendiren yaklaşımlar da 

görülmektedir. İş doyumunun tanımlanması ve niteliklerinin ortaya 
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konulmasında kavram çeşitliliğinin çok olması bu kavramının çalışma 

psikolojisi, bireysel psikoloji, sosyoloji ve yönetim disiplinlerinin alanına 

girmesinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı her disiplinin kendine 

göre bir yorum ve tanım ürettiği görülmektedir (Oshagbemi, 1999).  

Genel olarak değerlendirildiğinde ise iş doyumu, iş ortamına ilişkin 

olumlu ya da olumsuz duyguların tümü şeklinde ifade edilebilir. Literatüre 

balkıdığında, iş doyumu tanımlarının daha ziyade olumlu bir anlama vurgu 

yaptığı görülmektedir. Ancak bazı araştırmacılar kavramın doyum kadar 

doyumsuzluk anlamı da içerdiği düşüncesinden hareketle iş doyumunun 

hem olumlu hem de olumsuz yönüne işaret eden tanımlar geliştirmişlerdir. 

Tanımlamalarda iş doyumu ya da doyumsuzluğu, olarak birlikte ele alınan 

yaklaşımların öne çıkarıldığı görülmüştür (Altınışık, 1997; Solmuş, 2004; 

Özcan, 2011; Karakuş, 2011). 

3.1.  İş Doyumunu Etkileyen Faktörler 

İşgörenin işine dair beklentilerinin gerçekleşme durumu ile iş doyumu 

arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Ancak doğrudan beklenti ve 

gerçekleşme bağlamında değerlendirme yapmak kavramın sığlaşmasına 

neden olabileceğinden iş doyumuna etki eden unsurların niteliklerinin 

temel noktalarının ortaya konulması ve çerçevesinin belirlenmesinde yarar 

olduğu düşünülmektedir. Doyum süreci, bireysel, duygusal ve sosyal 

içerikli olan iş doyumu, bir başka kişi tarafından doğrudan gözlenemeyen, 

ancak kişinin kendisi tarafından hissedilerek ifade edilebilen, çalışanın iç 

huzurunu ve memnuniyetini ortaya koyan bir kavramdır. İş doyumu, 

özellikle onu etkileyen faktörler noktasında kişiden kişiye farklılaşabilen 

bir özellik gösterir. Örneğin bir için iş doyumunun artması için terfi 

olanaklarına göre şekillenmekteyken, bir başkası için işten elde ettiği gelir 

birinci belirleyici olabilir (Akşit Aşık, 2010: 37; Erdoğan, 1996: 236). 

İş doyumunu etkileyen faktörler konusunda literatürde, pek çok 

araştırmacı ve yazar kendi bakış açısına göre bir sıralama yapmıştır. 

Bundan dolayı pek çoğu gündelik hayatın içerisinde insanların yaşadığı 

olgular bu faktörleri kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür (Sevimli ve 

İşcan, 2005: 57; Avşaroğlu, vd.,  2005: 117; Akşit Aşık, 2010: 39, 40; 

Karakuş, 2011: 51, 52); 

- Kişisel Faktörler; İş doyumu bireyin işinden beklediklerine ulaşması 

sonucunda ortaya çıkan işi ile ilgili tatmin duygusudur. Ve bilinmelidir ki 

bireylerin kişisel özellikleri iş ve iş çevresinden beklediklerinin yapısını ve 

önem sırasını etkileyen en temel faktördür. Buradan hareketle iş doyumunu 

oluşturan kişisel faktörlerden olan; beklentiler, kişilik, değer yargıları, 

inançlar, sosyo-kültürel çevre, medeni durum, yaş ve kıdem, cinsiyet, 

eğitim düzeyi ve meslek düzeyi gibi unsurlar söz konusu olmaktadır. 

Örneğin Vroom’ un Bekleyiş kuramında (a) Kişinin işindeki davranışı, 

kişisel özellikleri ve çevresel koşullar tarafından belirlenir ve yönlendirilir. 
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(b) Her birey farklı ihtiyaç, arzu ve amaçlara sahiptir ve buna bağlı olarak 

iş yerinden beklentileri de birbirinden farklıdır. Bu da demek oluyor ki; 

kişileri iş ile ilgili isteklendiren araçlar ve iş doyumu kıstasları kişiden 

kişiye farklılık gösterir.(c) İnsan kendi beklediği ödüllere ulaşmak için 

çaba sarf eder. Dolayısıyla; bireyin beklenti çerçevesinde olmayan bir 

ödülün ona sunulması, çalışan nezdinde bir anlam ifade etmeyebilir, 

performansını olumlu yönde etkilemeyebilir. Önermeleri ileri 

sürülmektedir. 

- Beklentiler; Herkes işi ya da mesleğine karşı farklılık gösteren 

beklentiler içerisindedir. Ayrıca bu beklentilerin her biri belirli amaca 

yöneliktir. Bunun asıl nedeni günümüzde artık giderek daha bilinçlenen 

toplumlarda bireylerin işleri ve sosyal yaşamları ile ilgili olan beklenti ve 

amaçlarının da birbirinden farklı olmasıdır. Çalışanların beklentileri 

onların iş doyumu üzerinde oldukça büyük etkiye sahiptir. Buna göre 

yapılan iş ya da meslek, bireyin beklentilerini karşıladığı ölçüde doyum 

sağlayıcıdır.  

- Kişilik; Kişilik, bireyi başka bireylerden ayıran özelliklerin 

bütünüdür. Bu farklılıklar bireylerin davranışlarına yansır. Yani bireyler iş 

yaşamlarında da kişilik dediğimiz bu fark yaratan özelliklerine göre 

davranışlarda bulunurlar. Bu durumda çalışanların, işlerinden beklentisi 

önce kendi kişiliği ile ilgilidir. Bireylerin kişisel özellikleri ile yaptıkları 

işin örtüşüyor olması tam da bu durumda iş doyumunu etkileyen bir faktör 

olarak karşımıza çıkar. Örneklendirmek gerekirse sakin ve statükocu bir 

karaktere sahip bir çalışanın rutin ve tekrar eden bir işte, hareketli ve 

yenilikçi karaktere sahip bir çalışanın ise daha yüksek tempolu bir işte iş 

doyumuna ulaşması daha olasıdır. Ayrıca başka bir uzman görüşe göre; 

olgun ve dengeli kişilik, hırslı ve fevri kişiliğe göre üstelik de uzun vadeli 

olarak daha yüksek iş doyumuna sahip olmaktadır. İş doyumunun özel 

hayata etkisi noktasında da çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu 

çalışmalarda; işinden memnun olan çalışanın sosyal çevresiyle daha 

uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu durum iş doyumu kavramının yönetim 

bilimcileri tarafından sadece iş ve performans ile ilişkilendirilemeyecek 

kadar önemli ve geniş kapsamlı bir konu olduğunu göstermektedir. Diğer 

yandan bahsedilen durumun tersi de gerçekleşmektedir; iş dışı yaşamında 

başarılı olan bireylerin, iş doyumu noktasında da daha tatminkâr oldukları 

söylenebilir.  

- Değer Yargıları, İnançlar ve Sosyo-Kültürel Çevre; Değer 

yargılarının da iş doyumuna doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bireyin sahip 

olduğu kişiliğe de bağlı olarak, şahsi değer yargıları ve inançları oluşur ve 

bu değer ve inançlar kişiden kişiye farklılık hatta zıtlık gösterebilir. Benzer 

değer yargılarını benimsemiş çalışanların iş ortamında birbirleri ile daha 

kolay ilişki kurduğu ve bu sayede daha kaliteli takım çalışmalarına imza 
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attıkları görülür. Böyle durumlarda çalışanlar daha az rol belirsizliği ve 

çatışma yaşadıkları için gönüllü eşgüdüm, iş doyumu,  işe bağlılık ve iş 

dayanışması artmaktadır. Ayrıca kişinin içinde büyüyüp yaşadığı sosyo-

kültürel çevrenin bireyin işine karşı tutumlarını değişebileceği 

düşünülmüştür. Baysal’ın yaptığı araştırma sonucunda; kentte 

yaşayanların daha az çalışılan, kolay işleri tercih ettiği, kırsalda 

yaşayanların ise tam tersi bir tutumda oldukları sonucuna varmıştır. Bunun 

yanında kişilerin sahip olduğu olumlu ve erdemli değerlerin çalıştıkları 

ortamdaki başka kişilerce örnek alınabileceği durumların oluşması da 

muhtemeldir. 

- Medeni Durum; Kişilerin, evli ya da bekâr olmaları, iş dışındaki 

yaşamlarında farklı alan ve düzeylerde sorumluluk üstlenme açısından iş 

doyumunu etkileyebilecek bir faktör olarak ele alınmaktadır. Kişilerin 

hayatlarında önemli değişikliklere neden olan aile kurma ve evlilik 

hallerinin kişiye kattığı olumlu yönler kişinin iş yaşantısına da yansıyabilir. 

Güler’in endüstri işçilerinde, iş doyumu ve iş verimi üzerine yaptığı 

çalışmada cinsiyetin iş doyumunu etkilemediği, fakat medeni durum ve 

kaygı düzeyleri ile birlikte iş doyumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 

saptanmıştır. Kaygı seviyesi düşük olan bekâr kadın ve evli erkeklerde, 

evli kadın ve bekâr erkeklere göre iş doyumunun daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

- Yaş ve Kıdem: 1950’li yıllarda Herzberg ve yaş ile iş doyumu 

arasında ciddi bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre iş doyumu 

ile yaş ilişkisi “U” şekline benzeyen bir eğri görünümündedir. Kişiler genç 

yaşlarda işe, yüksek seviyedeki iş doyumu ile başlamaktadır. İlk yılların 

geride kalmasıyla iş doyumu keskin bir düşüş eğrisi göstermekte ve 

sonraki yıllarda yine hızla artmaktadır. Bu durum şöyle açıklanabilir; işe 

yeni başlayan kişilerin, iş kaygısından kurtulmaları ve işle ilgili 

beklentilerinin henüz oluşmamış olması yüksek iş doyumunu doğurmakta, 

ancak; ilk yılların sonunda işin çalışan için rutin hale gelmesi ve 

beklentilerini karşılayamaması hali doyumu düşürmekte ilerleyen 

zamanlarda ise çalışanın işinde uzmanlaşma fırsatı yakalamasıyla doyum 

yeniden yükselmektedir.  

- Cinsiyet; Bazı toplumlarda ya da bazı çalışma ortamlarında kadın ve 

erkek rolleri arasında ayrımcılık yapıldığında iş doyumu bakımından 

kadınlar daha zorlu şartlarda çalışmak durumunda kaldıklarından 

olumsuzlar söz konusu olabilmektedir. Cinsiyet ve iş doyumu arasındaki 

ilişkiyi belirleyen temel unsur işin niteliği ve iş ortamında cinsiyetçi 

tutumların sergilenmesidir. Örneğin kadınlar için fiziki güç gerektiren ve 

yapılması güç olan işlerde iş doyumunun düşük olması doğaldır. 

- Eğitim Düzeyi ve Deneyim; Eğitim düzeyi boyutunda, mesleğini 

severek yapan ve buna göre eğitim almış biri ile yaptığı işin niteliklerini 
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karşılamayacak düzeydeki kişilerin doyumlarının birbirinden farklı olması 

muhtemeldir. Diğer yandan deneyim de kazanımlar ile öğrenme süreci 

olarak değerlendirildiğinde yaptığı işe hakim olan biri ile yetersiz olan 

birinin doyum düzeylerinin aynı olması beklenemez. 

İş doyumunu etkileyen örgütsel faktörler de tıpkı kişisel faktörlerde 

olduğu gibi oldukça geniş alana yayılan çalışma konusu olmaktadır. Bir 

örgütün iklimi, kültürü ve itibarı başta olmak üzere; terfi ve yükselme 

imkânları, ücret ve yan haklar, motivasyon araçları, örgütün fiziksel ve 

sosyal yapısı ve iş özellikleri iş doyumu üzerinde etkili olan 

faktörlerdendir. Özetle iş doyumu pek çok faktör altında gelişen, kişiden 

kişiye göre farklılık gösterebilen bir dizi sürecin sonucudur denilebilir. 

3.2.  İş Doyumunu Açıklayan Kuramlar  

Psikoloji ve sosyal psikoloji bilimleri topluluğu etkileyen ve yine 

topluluk içerinde gerçekleşen olguları incelemektedir. Bu bağlamda 

bireylerin işlerine karşı geliştirdikleri davranış ve tutumlar bütünü olarak 

değerlendirilen iş doyumu kavramı bu bilimlerin konusu içerisinde yer 

almaktadır. Aynı zamanda birey davranışlarının örgütleri etkilemesi 

nedeniyle de bu kavram örgüt biliminin çalışma alanı içerisindedir. Bu 

kavramı ilk olarak psikologların ele alması nedeniyle bu alanda geliştirilen 

yaklaşımlarda bireyin gereksinimleri ve değerleri, diğer bir ifadeyle 

beklentileri temel alınmıştır. Bireylerin gereksinimlerini ve beklentilerini 

temel alarak yapılan çalışmalarda, insanı çalışmaya sevk etmenin 

(güdülemenin) yolları araştırılmış böylelikle bu konuda birçok teori ortaya 

çıkmıştır. Bu teorilerin “güdülenme” odaklı olmalarının nedeni, çalışanın 

göstermiş olduğu başarı ve performansın onun ne ölçüde güdülenmiş 

olduğuyla ilgili olmasıdır. İş doyumu kavramının kuramsal çerçevesi 

oluşturulurken de güdülemenin niteliğinden ve güdüleme kuramlarından 

yararlanıldığı görülmektedir. Nitekim iş doyumu ve güdüleme birbirleri ile 

yakından ilişkili kavramlardır (Günbayı, 2000: 14). Literatürde 

motivasyon teorileri kapsamında yer bulan ancak iş doyumunun 

açıklanmasında ve kuramsal temellerinin irdelenmesinde de yararlanılan 

kuramlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır. 

3.2.1. Adams’ın Eşitlik Kuramı  

Adams (1965) tarafından geliştirilen “eşitlik kuramı” örgütlerle ilgili 

en ayrıntılı kuramlardan biridir. Bireylerin ödüllendirme yapısını adil 

olarak algılayıp algılamadıklarına ilişkin düşüncelerinin motivasyon 

açısından önemli bir faktör olduğuna ilişkin görüşleri içerir. Eşitlik kuramı, 

örgüt içi ödüllendirme yaparken dağılımın nasıl olması gerektiğini 

açıklamanın bir yolu olarak düşünülebilir. Bireylerin kendi aldıkları 

ödülleri, başkalarına verilen ödüllerle karşılaştırmaları sonucu ortaya çıkan 

durumun hakkaniyetine ilişkin öznel yargıları eşitlik kuramıyla ifade edilir. 
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Bireyler yaptıkları değerlendirmeler sonucu ödüllendirmenin azlığı - 

çokluğu ya da doğruluğu - yanlışlığıyla ilgili çıkarımlarda bulunurlar.  

Eşitlik kuramına göre, çalışanların işlerinden aldıkları çıktılarla ve bu 

çıktıları elde etmek için yaptıkları yatırım olan girdilerle ilgili 

kıyaslamaları sonucu oluşturdukları belirli inançlardır. Bireylerin 

çıktılarından kastedilen mana iş performansının bir sonucu olarak çalışanın 

aldığı (maaş, terfi, sosyal yardım (emeklilik sigortası gibi), iş güvenliği, 

çalışma şartları, önkoşullar) tüm şeylerdir. Girdiler, çalışanın iş 

performansına katkıda bulunan her şeyi kapsar. Bunlar eğitim, deneyim, 

yetenek, öğretim, kişilik özellikleri, işteki çabalar ve tutum olarak 

değerlendirilebilir. İşgörenler, girdi ile çıktı arasındaki oranın, diğer bir 

ifadeyle gelir gider arasındaki dengenin adil veya eşit olmasını umarlar. 

Fakat çalışanların bu konuda hüküm verirken ne kadar adil davrandıkları 

da üzerinde düşünülmesi gereken başka bir konudur. Kendilerine haksızlık 

edildiklerini düşündükleri bir konuda durdukları noktaya düşünce olarak 

daha yakınlarsa vardıkları yargı yanlış olabilir (Efil, 2006: 157). 

3.2.2. Locke’ın Bireysel Amaçlar (Hedef) ve İş Başarma Kuramı  

Locke (1966)’un amaç belirleme kuramı insan davranışının bilinçli 

amaç ve eğilimlerin bir sonucu olduğunu varsayar. Bu durumda bir 

yöneticinin örgütündeki çalışanların amaçlarını saptaması çok önemlidir. 

Amaçlar okul örgütünde ve idari uygulamalarda sergilenen davranışlar 

üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Amaçları fark edebilen bir yöneticinin 

çalışanların davranışlarını etkileyebilmesi beklenir. Yönetici bunu 

yaparken çalışanın amaçlarının örgütün amaçlarıyla birlikteliğini 

sağlayabilmeli ve çalışanları istenilen davranışı ortaya koymaları yönünde 

harekete geçirmelidir. Locke’un kuramı işteki davranışın, sadece genel 

ihtiyaçlar ve beklentiler tarafından değil, aynı zamanda belirli amaçlara 

varmak isteyen çalışanların eğilimleri tarafından da etkilendiği 

düşüncesine dayanır. Bu amaçlar hafta sonuna kadar bir raporu bitirmek 

gibi kısa vadeli ya da birkaç yıl içerisinde terfi almak gibi uzun vadeli 

olabilir. Bu kuramın temel unsuru çalışanların amaçlara kendini daha yakın 

hale getiren davranışlarla meşgul olmaları, tercih etmeleri ve bu 

davranışlara ısrarla devam etmeleridir.  

Amaç belirleme kuramı istenilen sonuçları elde etmede oldukça geçerli 

bir kuramdır. Davranışlara rehberlik eden ve yönlendiren bir süreçtir. 

Yöneticiler, amaç belirleme kuramını kullanarak çalışanların ihtiyaçlarına 

uyan, beklentilerini netleştiren, eşitliği devam ettiren ve pekiştirmeyi 

sağlayan ödülleri planlayabilirler (Koçel, 2001: 525; Özkalp ve Kırel, 

2010: 289). 
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3.2.3. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi  

Abraham Maslow (1954) tarafından İhtiyaçlar Kuramı olarak literatüre 

kazandırılan ünlü kuram, sistematik ve deneysel araştırmalardan daha çok 

klinik gözlemlere dayalı olarak geliştirmiş, kuram örgütsel psikolojiyi de 

içeren psikolojinin çeşitli alanlarında oldukça etkileyici olmuştur. 

Maslow’a göre insanlarda asli olarak giderilmesi gereken ihtiyaçları, 

onlara karşı duyduğu arzu onu motive eder, harekete geçirir. Bu ihtiyaçlar 

kendi aralarında en düşük düzeyden en yüksek düzeye doğru bir sıralama 

oluşturur. Her bir ihtiyaç basamağının düzeylerinde birey farklı gelişme 

düzeyi gösterir. Birey, bir basamakta yer alan gereksinmelerine yeterince 

gideremeden bir üst seviyede yer alan diğer gereksinmenin karşılanmasına 

geçemez. Bu ihtiyaçlar en temel ve fiziksel ihtiyaçlardan başlayarak çok 

karmaşık ve psikolojik ihtiyaçlara kadar sıralanır  (Toker, 2007: 94, 95; 

Yıldırım, 2015: 404, 405). Hiyerarşinin basamaklarındaki kavramları şu 

şekilde kısaca açıklamak mümkündür (Yıldırım, 2015: 404, 405); 

1. Fizyolojik ihtiyaçlar: İhtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağında 

birey hayatta kalması için gerekli olan hava, su, gıda gibi temel ihtiyaçları 

gidermeye çalışır.  

2. Güvenlik ihtiyacı: Fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayan birey barınma, 

korunma ve kendini emniyete alma ihtiyacındadır.  

3. Ait olma ve sevgi ihtiyacı: Bu düzeyde birey çevresiyle destekleyici 

ve sosyal ilişkiler kurma ve başkaları tarafından sevilme ihtiyacı 

içerisindedir.  

4. Saygınlık ihtiyacı: Sahip olduğuna inandığı özelliklerin başkaları 

tarafından kabul görmesine ve tanınmasına duyduğu arzudur. Son aşamaya 

götüren çok önemli bir süreçtir.  

5. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Sürecin son aşaması kendi gelişim 

yolculuğunu gerçekleştiren bireyin sahip olduğu potansiyelin farkına 

varmasıdır.  

Maslow alt üç ihtiyacın bireyin dışında faktörlerden kaynaklandığı için 

dışsal olarak, iki üst düzey ihtiyacı bireysel faktörlerle ilişkili olduğu için 

içsel olarak nitelendirir. Sonuç olarak bireyin bir ihtiyacı doyurulduğunda 

bireyde bir sonraki düzeydeki ihtiyaca sahip olma güdüsü, davranışın 

ortaya çıkmasına neden olur (Toker, 2007: 94, 95; Yıldırım, 2015: 404, 

405).  

3.2.4. Alderfer'in ERG Teorisi  

Alderfer (1972), bireylerin ihtiyaçlarının üç grupta 

sınıflandırılabileceğini ileri sürmüştür. Maslow’un kuramı temelinde 

yapılan bu sınıflama şu şekildedir (Ulukuş, 2016: 250). 



804 
 

1. Varoluş: Maslow’un fizyolojik ve güvenlik ihtiyacını kapsar. 

Fiziksel ve maddesel ihtiyaçların giderilmesi amaçlanır.  

2. Aidiyet: Maslow’un ait olma ve sevgi ihtiyacı ile saygınlığı içerir. 

Bireyin çevresindeki insanlarla; iş, aile, arkadaşlarla vs. iyi ilişkiler kurma 

ihtiyacıdır.  

3. Geliştirme: Maslow’un saygınlık ve kendini gerçekleştirme 

ihtiyaçlarını kapsar. Bireyin kendi kişisel gelişimini, yeterliğini, 

kapasitesini arttırma hislerini ifade eder.  

ERG kuramı, ihtiyaçlar hiyerarşisinde kuramındaki gibi üst düzey 

ihtiyaçların güdüleyici olması için öncelikle alt düzey ihtiyaçların 

tamamen doyurulmasını önermediği için Maslow’un kuramından farklıdır. 

ERG kuramında birey ihtiyaçlarını devamlı bir şekilde karşılamaya gücü 

yetmediğinde geri çekilir ve alt düzey ihtiyaçları motivasyonun temel 

belirleyicisi olur (Ulukuş, 2016: 250). 

3.2.5. Herzberg’in Çift Faktör Kuramı 

Herzberg’e göre insan performansını elde etmenin yolu bireyleri motive 

etmekten geçer. İşin içeriği ise anahtar vazifesi görür. Herzberg, iş 

çevresinin Hijyen faktörler ve Motive edici faktörler olarak iki temel 

kategoriye ayrılabileceğini ileri sürmüştür. Bu kuramın en önemli özelliği 

bireylerin iş yerinde nasıl motive edilebileceği konusunda görüş 

belirtmesidir. Bireyleri güdülemek için bireyin işinin cazip hale 

getirilmesinin gerekli olduğunu, bu şekilde işin içeriğine yönelik 

zenginleştirme ile bireylerin içsel ödüllerini almalarının güdüleyici etkisi 

olduğu görüşündedir (Çetinkanat, 2000: 20; Şimşek ve Çelik, 2011: 104). 

Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde sağlık turizmi önemli ölçüde gelişme sağlamıştır. Bireyler 

artık sağlıklarını iyileştirme, koruma ya da sağlıklı hallerinin devamını 

istemektedir. Bu gelişmeler ışığında Sağlık Turizmi ile Tıp Turizmin 

benzer anlamlara geldiği ancak sağlık turizminin tam olarak tıp turizmi 

kavramını karşılamadığı ortaya çıkmaktadır. Bu iki kavramı birbirinden 

ayırmanın zorluğu ile birlikte bireyler konforlu yaşamlarını sürdürmek ya 

da daha konforlu bir yaşam sürdürebilmek adına bir noktadan başka bir 

noktaya seyahat etmektedir. Ancak tıp turizminde bireylerin keyfi istekleri 

dışında bir zorunluluğun da olması ile birlikte daha detaylı tedavi veya 

daha iyi tedavi yöntemlerinin araştırılması ve tercih edilmesi ile ilgili bir 

noktadan diğer bir noktaya seyahat söz konusu iken sağlık turizminde ise 

keyfi bir seyahat söz konusu olmaktadır. Buna örnek olarak kaplıca veya 

Spa merkezleri için seyahat etmek verilebilir.  

Sağlık turizmi; rehabilitasyon ve fizik tedavi ihtiyacı olanların ortaya 

çıkarmış olduğu uluslararası hasta potansiyelini kullanılarak sağlık kurum 
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ve kuruluşların büyümesini sağlayan ayrıca işleyiş sistemi ve çıktıları ile 

turizmin sürdürülebilir olmasına olanak veren ulaşım, iletişim, konaklama, 

pazarlama, destinasyon, alt yapı, yasal düzenlemeler vb. gibi girdilerden 

oluştuğunu söylenebilir. Sağlık turizminin alt kollarından biri olan SPA 

alanında ise Türkiye’de herhangi bir alt sınıflandırma nicel ya da nitel 

şekilde yapılmayıp, yapılan sınıflandırmalar ise daha çok lokal olarak 

hamam, kaplıca vb. şeklinde ortaya konulmuştur. Ancak tek profesyonellik 

alanı Spa ve Wellness olan işletmelerden de veri temini konusunda 

zorluklar yaşanmaktadır. Bunun sebebi ise bu alanda kontrollü ve sistemli 

bir sınıflandırmanın tam olarak yapılamamış olmasıdır. 

Sağlık turizminin alt kollarından olan SPA ve Wellness alanında 

işletmede çalışanlar ile müşteriler arasında yakın bir temas söz konusu 

olduğundan çalışanların sergilemiş oldukları tutum ve davranışlar son 

derece önemlidir. Çünkü burada verilen hizmet çıktısı müşterilerin 

duygularına hitap etmekte ve hayatın her alanında olduğu duygular, 

sergilenen tutum ve davranışlar müşteri memnuniyetini oldukça yüksek 

oranda etkilemektedir. Bu süreçte işletmeler tarafından verilen eğitimler 

ile bu duyguların kontrol edilmesi ve yönetilmeye çalışılması ile hem 

bireysel amaçlara hem de işletme amaçlarına katkı sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Öznesinin insan ve duygu olduğu Spa ve Wellness 

işletmelerinin bu hizmeti veren çalışanlarının ilişkilerini, performanslarını 

ve örgüte olan bağlılıkları kısacası çalışanın davranışları ve duyguları 

tarafından şekillendirileceğini bilerek çalışanlarının duygularını göz ardı 

etmemeleri gerekmektedir.  Çünkü çalışanların çalışırken sergiledikleri 

duygusal tutumlar duygusal emek kavramı ile açıklanmaktadır ve duygusal 

emek ile ilgili yapılan çalışmalar, duygusal emeğin çalışanlar üzerinde 

yarattığı etkiye odaklanmaktadır. Ancak oluşan sektör şartlarında bireyin, 

işini bir meslek olarak benimsemesini ve ona bağlanmasını riskli 

kılmaktadır. Burada önemli olan duygusal emek üzerinde bireysel ve 

kurumsal faktörlerin etkili olduğunun farkında olmaktır. 

Duygusal emeğin ilişkide olduğu iş doyumu ise çalışanın iş çevresine 

yönelik beklentilerinin karşılanmasına, iş arkadaşları ile sosyal ilişkilerine, 

ödenen ücret ve terfi imkânları ile ilgili doyumları ortaya koyan hem soyut 

hem de somut bir kavramdır. Başka bir ifade ile iş doyumu, bireyin sahip 

olduğu veya olmak istediği çıktılar ya da değerler ile örgütün bu çıktıları 

ve değerleri ne kadar karşıladığına ilişkin algısı ve bu değerlerin çalışan 

için önemi şeklinde üçlü bir sacayağı gibi değerlendirilebilir. Çalışanın 

yapmış olduğu işi değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan olumlu, olumsuz 

ya da tarafsız duygular iş doyumu sonuçları olarak kabul edilebilir. Bu 

yaklaşım iş doyumunun duygusal duruma yararlı olması ya da çalışanın bir 

işi basitçe tanımlamak yerine işiyle ilgili ne hissettiğini ifade etmesidir. 
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GAP TURİZMİ 

Gap Tourism 

Aynur Gülenç Birsen 

Giriş 

Son yıllarda değişen tatil eğilimlerinin giderek daha bireyselleşmesinin 

sektöre yansımaları turizmcilerin tüketici motivasyonları, tutumları ve 

turizm tahminleri hususuna daha da önem vermesi şeklinde olmaktadır. 

Nitekim tüketicilerin son yıllarda tatil tercihlerindeki değişimlere ilişkin 

veriler çok anlamlıdır. Bu eğilimler içinde otantik tatil deneyimi yaşamaya 

yönelik giderek artan talebin, farklı bir deneyim yaşama, kendini 

geliştirme, yeni şeyler öğrenme, sosyal ve çevresel konulara yönelik artan 

farkındalık gibi birtakım hususların sonucu olduğu söylenebilir. Ayrıca 

tüketiciler gittikleri yerin yerel halkıyla iç içe etkileşim içinde olmak ve bu 

sayede destinasyonun özel yönlerini keşfederek yeni bilgiler kazanmak 

istemektedirler.  

 Turizm destinasyonlarının en önemli bileşeni olan ziyaretçilerin tatil 

motivasyonları, eğilimleri ve turistik davranışlarının ne kadar önemsendiği 

destinasyonların yönetimi açısından gereklidir. Çünkü rekabet gücü 

yüksek bir destinasyon yönetimi ziyaretçi bileşeninin başarılı bir şekilde 

yönetilebilmesiyle mümkündür. Bu sebeple destinasyon planlamacılarının 

tüketicilerin değişen eğilimlerini dikkate almaları ve bu eğilimlere yönelik 

turistik ürün geliştirmeleri önemli ve gereklidir.  

 Genç turistlerin tatil motivasyonları ve seyahat tercihlerinin incelendiği 

bu çalışmada, özellikle batılı ülkelerde gençlerin yaygın olarak yapmayı 

tercih ettiği gap turizm (ara yıl turizmi) konusu işlenmiştir. Bu kapsamda 

genç bireylerin kimlerden oluştuğu, turizm açısından önemi, tatil 

motivasyonları ve hangi tür tatil seçeneklerini tercih ettiği hususuna 

değinilmiştir. Daha sonra gap year turizmi; tanımı, kökeni, gençlerin gap 

turizm tercih nedenleri, gap year seçenekleri ve bu tatil türünün faydaları 

ilgili başlıklar altında ayrıntılarıyla ele alınmıştır. 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. Genç Turistler 

Son yıllarda yeni bir talep segmenti olarak görülen genç tüketiciler 

giderek daha fazla turizm araştırmacısının dikkatini çekmektedir. Yapılan 

araştırmalarda geleceğin turizm pazarını temsil edeceği düşünülen genç 

kesimin tatil motivasyonları ve tutumları üzerine incelemeler 

yapılmaktadır. Avrupa Birliği’nce 2020 stratejisinde hedef grup olarak 
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görülen gençlere yönelik sağlanan desteklerin gençlerin yurt dışı 

seyahatlerine yönelik ilgisindeki payı dikkate değerdir. Nitekim genç 

bireylere tanınan yurtdışında eğitim ya da çalışabilme gibi birtakım 

fırsatların ardından genç turist hareketleri uluslararası anlamda çeşitli 

kurumlarca da desteklenir olmuştur (Buffa, 2015). Dünya Turizm Örgütü’ 

nün (UNWTO) bir üyesi olan Dünya Gençlik Öğrenci ve Eğitim Seyahat 

Konfederasyonu (World Youth Student and Educational (WYSE) Travel 

Confederation) bu kurumlara bir örnektir (UNWTO, 2016). 

Peki kimler genç turizm tüketicileri olarak kabul edilmektedir? Ayrıca 

bu grubun tatil motivasyonları, tercihleri ve seyahat tutumları nelerdir? 

     Son yıllarda seyahat pazarının ilgisini büyük oranda çeken genç tüketici 

grubu 1982-2002 yılları arasında doğanları kapsamaktadır (Pendergast, 

2010: 2). Milenyum gençliği olarak tanımlanan bu tüketici grubu diğer 

gruplara kıyasla seyahat beklentileri ve alışkanlıkları açısından oldukça 

farklı özellikler göstermektedir. Örneğin destinasyon tercihleri, tatil 

talepleri, partner seçimleri, harcama alışkanlıkları gibi hususlarda davranış 

farklılıkları sözkonusudur. Bir başka önemli husus ise global turist sayısı 

içindeki paylarının ve milliyetlerinin çeşitliliği dikkate alındığında tek tip 

bir seyyah grubu olmamalarıdır. Çünkü yurtdışına seyahat eden genç 

kitlenin bir kısmı tatil amaçlı seyahat ederken, diğer bir kısmı da 

yurtdışında çalışmak, dil eğitimi almak, üniversite eğitimi almak, au pair 

programına katılmak ya da gönüllülük arzeden bir takım programlara 

katılabilmek gibi farklı deneyimsel seyahatler yapmayı tercih 

etmektedirler. Dolayısıyla bu grup içinde yer alan farklı özelliklerdeki 

tüketicilerin taleplerini karşılayabilmek için seyahat endüstrisinin de bir 

dönüşüm yaşamakta olduğu söylenebilir (UNWTO ve WYSE, 2016; 

Global Blue, 2018). 

     Dünya Turizm Örgütü (2016) genç turizm tüketicilerinin son yıllarda 

önemine ilişkin olarak altı hususa dikkat çekmektedir. Bu hususlardan 

birincisi genç tüketicilerin sektöre sağladığı ekonomik değerdir. 2016 

verilerine göre 2020 yılına kadar 400 milyar doların üstünde harcama 

yapacağı düşünülen 370 milyon genç turist tahmin edilmektedir (UNWTO, 

2016). Aynı kaynağa göre genç gezginler her ne kadar ekonomik anlamda 

zengin olmasalar da gittikleri destinasyonlarda ortalama bir turiste göre 

daha uzun kaldıkları için daha fazla harcama yapmaktadırlar. Ayrıca 

harcamalarının bir kısmı aileleri tarafından finanse edilen bu bireyler 

gittikleri destinasyonlarda çalışma fırsatı bulmakta ve hayatlarının bir 

başka döneminde buraları yeniden ziyaret etmektedirler (UNWTO, 2016, 

WYSE Travel Confederation, 2013). Dünya Turizm Örgütünin dikkat 

çektiği ikinci husus diğer turizm tüketicilerine nazaran bu grubun 

ekonomik, siyasi ya da salgın hastalık gibi problemleri pek fazla 

önemsememeleri ve tatil planlarını değiştirmemeleridir. Üçüncü nokta 
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gençlerin gittikleri yerlerde uzun süreli kalmalarından dolayı bütçelerinin 

% 60’ını bu destinasyonlarda harcamakta olmalarıdır. Yapılan bir 

araştırmaya göre gençleri bu destinasyonlara getiren en önemli motivasyon 

kaynağı yerel halk ile etkileşimde bulunabilme isteğidir (WYSE ve 

UNWTO, 2016: 12). Dolayısıyla kaldıkları süre içerisinde özellikle yerel 

esnaftan alışveriş yapmayı tercih eden ve onlarla uzun süreli etkileşim 

içinde bulunan bu kitle destinasyona pozitif anlamda ekonomik, sosyal ve 

kültürel katkılar sağlamaktadır. Dördüncü dikkat çekici nokta bu grubun 

seyahatlerinin son yıllarda eğlence amaçlı seyahatlerden kişisel gelişim 

amacına yönelik seyahatlere kaymakta oluşudur. Bir başka şey ise eğitim 

amaçlı seyahat eden gençlerin gittikleri ülke ekonomisi için önemli bir 

gelir kaynağı olmalarıdır. Örneğin 2014 yılında Avustralyaya eğitim 

amaçlı gelen öğrenciler ülke ekonomisine 17 milyar Avustralya doları gelir 

sağlamıştır. Öte yandan 2013-2014 yılı itibariyle Amerika Birleşik 

Devletleri’ne eğitim amaçlı gelen uluslararası öğrenci ve onları ziyarete 

gelen aileleri 340.000 iş alanına katkı sağlarken ülke ekonomisine ise 26.8 

milyar dolar gelir getirmiştir. Ayrıca seyahat edilen ülkelerde çeşitli 

sebeplerle işgücüne giderek daha fazla genç katılım göstermektedir. Mobil 

ve esnek çalışmayı tercih eden bu seyyahlar özellikle kırsal bölgelerde yeri 

kolaylıkla doldurulamayacak bir takım işleri başarıyla yürütmektedirler. 

Genç seyyahlara yönelik önemli bir başka husus da gittikleri destinasyonun 

tanıtımına katkı sağlayarak yeni ziyaretçi çekmeleridir. Örneğin bir 

araştırmada Avustralyaya eğitim amaçlı seyahat eden herbir gencin 

ortalama 1.3 kişi tarafından ziyaret edildiği vurgulanmaktadır (WYSE 

Travel Confederation, 2016). 

1.2. Kavramsal Açıdan Gap Tourism ve Gelişimi  

     Yabancı bir ülkeye seyahat etmek, eğitim görmek, çalışmak, bir 

süreliğine yaşamak ya da sebep her ne olursa olsun gençler açısından 

hayatlarının bir döneminde uluslararası seyahat yapmak giderek 

yaygınlaşan bir eğilim halini almıştır. Bu eğilimin bir sonucu olarak çeşitli 

seyahat seçeneklerinin mümkün olduğu günümüzde gençlerin çoğunlukla 

tercih ettiği turizm türü son yıllarda adından sıkça bahsedilen “gap year” 

olmuştur.  

     “Gap year” teriminin tanımına ilişkin yapılan tanımlamaların 

çoğunluğu bu seyahat türünü genç bireyin eğitim, öğretim ya da iş hayatına 

ara verdiği 3 ile 24 aylık bir dönem olarak tanımlamaktadır (Jones, 2004: 

22; Griffin, 2013: 4). Ancak her ne kadar bu seyahatler genel olarak orta 

öğrenim ve yükseköğrenim sonrası dönemle ilişkilendirilse de (Heath, 

2007: 89; King, 2011: 342) yetişkin bireyin yaşamının herhangi bir 

döneminde gerçekleşebileceğine yönelik fikirler de mevcuttur (Jones, 

2004: 8; Griffin, 2013: 4; Harmer ve Rogerson, 2017: 3). Bu araştırmacılar 

gap year teriminin sadece orta öğretim sonrası ve üniversite öncesi ile 



814 
 

kısıtlı olmayıp, mezuniyetten sonra, hatta iş hayatına ara verilen bir süreyi 

de kapsayabileceğine işaret etmektedir. Bir başka araştırmacı da gap year’ 

ın hayatın farklı yaşam evrelerinde gerçekleştirilebileceğine vurgu 

yapmaktadır (Heath, 2007).  

     Gap year’ın kökeninin tarihte ilk organize seyahat olarak bilinen 

“Büyük Tur (Grand Tour)” a dayandığı kabul edilmektedir (Heath, 2007: 

99; King, 2011: 342; O'Reilly, 2006: 1004; O’Shea, 2011: 565). “Gap 

year”ın modern tarihsel bir öncüsü olarak sayılan Grand Tur geçmiş 

dönemlerde çoğunlukla soylu kişilerle ilişkilendirilen geleneksel bir 

etkinlik olarak kabul edilmektedir. İyi eğitimli, soylu ailelere mensup genç 

erkekler, bu seyahatleri mezuniyetten sonra profesyonel kariyerlerini bir 

süreliğine erteleme aracı olarak kullanmışlardır (Heath, 2007: 100; Harmer 

ve Rogerson, 2017: 3). 17 yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına kadar 

adeta gelenekselleşerek bir moda eğilim halini alan bu seyahatler o 

dönemde gençlerin örgün eğitim hayatının ardından gelecekteki 

kariyerlerini şekillendirmek amacıyla yaptıkları tamamlayıcı deneyimler 

olarak kabul edilmektedir (Heath, 2007: 100; O’Shea, 2011: 566). Bireyin 

ufkunu açmak amacıyla yapılan bu genişletilmiş eğitim deneyimleri 

genellikle doğal güzelliklere sahip çeşitli destinasyonlara ya da klasik 

Avrupa kültürüne ait şehirlere yönelik seyahatleri kapsamaktadır (Heath, 

2007: 100). İlk başlarda gap year her ne kadar bazı çevrelerce gençlerin 

sorumluluklarından kaçarak eğlenmek amacıyla yaptıkları bir seyahat 

etkinliği olarak eleştirilse de,  (O’Reilly, 2006: 1006) sonraki yıllarda 

giderek yaygınlaşmış ve yalnızca üst ve zengin tabakaya mensup gençlerin 

yaptığı bir etkinlik olmaktan çıkarak,  orta tabakadan gençlerin de kolayca 

yapabileceği bir seyahat türüne dönüşmüştür (O’Reilly, 2006: 1006; 

Heath, 2007: 100).  

     Gap year seyahatlerin modern anlamda ortaya çıkışına ilişkin 

araştırmacıların ortak kanısı 1960’lı yıllara işaret etmektedir (Griffin, 

2013: 4). Bu turizm hareketi ilk başlarda gençler arasında kültürel 

etkileşimi ve anlayışı artırmak, farkındalık yaratmak amacıyla 

başlatılmıştır. Ancak son yıllarda yurtdışında eğitim görmek, seyahat 

etmek, çalışmak ya da bir süreliğine yaşamak gibi çeşitli amaçlarla tercih 

edilen ve çeşitli kurumların da profesyonel olarak yürüttüğü bir eğilim 

halini almıştır (Harmer ve Rogerson, 2017: 4). 

1.2.1. Gençlerin Gap Year Tercih Nedenleri 

     Alanyazında genç bireylerin gap year seyahatlerini neden tercih 

nedenlerine ilişkin çeşitli görüşler bulunmaktadır. Örneğin bazı 

araştırmacılar nedenlerin kişiden kişiye değişebileceğine işaret ederken; 

genel olarak basitçe günlük hayatın sıradanlığına bir süre ara vermek, yeni 

şeyler keşfetmek, eğlenmek ya da bakış açılarını genişletmek gibi çeşitli 
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sebeplerle yapıldığına dikkat çekmektedirler (Blackburn, Clark ve Pilgrim, 

2005: 36; Heath, 2007: 94; Cremin, 2007: 537).  

     Gençlerin seyahat motivasyonlarına yönelik yapılan araştırma 

sonuçlarından birisi de genç bireylerin gelecekteki kariyer hayatlarına 

ilişkin kararlarını daha doğru ve bakış açısı geniş bireyler olarak 

vermelerine olanak sağladığından dolayı gap year seyahatlerini tercih 

ettikleri yönündedir (Heath, 2007: 94). Bir başka görüş gap year amaçlı 

yurtdışında harcanan sürenin zaman ve ekonomi yönetimi gibi yaşamsal 

öneme sahip birtakım becerilerin kazanılması açısından gerekli olduğu 

görüşüdür  (Blackburn vd, 2005: 36; Heath, 2007: 94). Öte yandan gençler 

arasında bu seyahatlerin herkesin yaptığı bir moda seyahat hareketi olarak 

görülmesi gap year’ın tercih edilmesinin bir başka nedeni olarak 

görülmektedir (Blackburn vd, 2005: 36). Ayrıca dergi, kitap, makale, 

internet ya da sosyal medya gibi çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla yapılan 

bildirimlerin gençleri bu turizme yönelttiği de bazı araştırmacıların ortak 

görüşüdür (Jones 2004: 35; Harmer ve Rogerson, 2017: 7). 

     Cremin’e (2007: 526) göre gençler gap year seyahatlerini bir taraftan 

eğitim ve kariyer hayatları açısından gerekli ve faydalı görürken aynı 

zamanda günlük hayatın baskısından uzakta yaşanması gereken macera 

olarak görmektedirler (Cremin, 2007: 537). Ayrıca araştırmacıya göre bu 

seyahatler hayallerin gerçekleştirilmesi, yeni beceriler kazanma, 

başkalarına yardımcı olma gibi sebeplerle de yapılabilmektedir. Bir başka 

araştırmacıya göre  (Snee, 2013: 144) bu turizm çeşidi global kültürler 

açısından farklılığa maruz kalma durumu ile ilişkilendirilmektedir. Çünkü 

giderek daha da küreselleşen dünyada kültürel açıdan yetkin olabilmenin 

gerekliliği dikkate alınırsa farklı bir ortamda bir süreliğine de olsa 

bulunmak gençlerin gelişimi açısından önemli ve gereklidir. Bazı 

araştırmacılar ise gençlerin sebep ne olursa olsun gap year seyahatlerin 

kendileri için bir şekilde faydalı olduğunu düşündüklerine vurgu 

yapmaktadır (Brown, 2004; Birch & Miller, 2007).  

     Jones’a (2004: 54) göre iyi planlanmış bir gap year seyahati kişisel 

gelişim, olgunlaşma ve sorumluluk düzeylerinin artırılması gibi pek çok 

açıdan faydalı bir etkinliktir. Bu açıdan bakıldığında gap year turizmin 

gençlere sadece eğitim ve kariyer fırsatları sunduğu yönünde görüşler 

sunmak gerçeği yansıtmayabilir. Ayrıca sebepleri ne olursa olsun ortada 

var olan gerçek bu tür seyahatlerin gençler arasında giderek daha da 

yaygınlaşması ve global turizm ekonomisine giderek daha da artan oranda 

katkı sağlamasıdır (Harmer ve Rogerson, 2017: 7). 

1.2.2. Genç Turistlerin Gap Year Tercihleri  

     Genç bireylerin yurt dışında ne tür gap year etkinliği yapabileceklerine 

ilişkin alanyazında çeşitli hususlara dikkat çekilmektedir. Örneğin bu 

seyahat etkinliğinin ne kadar başarılı ve faydalı olacağı ya da etkinlikten 
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ne kadar memnun kalınacağı hususunun hangi tür gap year seyahat 

etkinliğine yönelik alınacak karara bağlı olacağı bunlardan birisidir.         

     Harmer ve Rogerson’a (2017) göre gap year etkinlikleri gönüllü turizm, 

yurtdışında kısa dönemli çalışma, sırtçantalı turizm ya da arkadaşlarla 

seyahat gibi çeşitli seçeneklerden oluşmaktadır (Harmer ve Rogerson, 

2017: 3).  

     Bazı araştırmacılar da bu etkinliklerin ücretli ya da ücretsiz olarak 

yurtdışında çalışma, gönüllü turizm,  eğitim ya da boş zamanı doldurma 

amaçlı gezi ya da seyahat etme gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebileceğine 

dikkat çekmektedir (Jones, 2004: 10; Heath, 2007: 89; Griffin, 2013: 854). 

Bu araştırmacılardan gap seyahat seçeneklerini altı grupta ele alan Jones 

(2004: 10) gençlerin tercihlerini ücretli ya da gönüllü çalışma, eğitim alma, 

organize seyahat, bağımsız seyahat ya da boş zaman etkinlikleri olmak 

üzere altı grupta ele almaktadır.  

     Blackburn (2005) ise gap year’ın kapsamının bahsedilen tercihlerden 

daha fazla olacağı görüşündedir. Çünkü hayatın bir döneminde heyecan 

verici bir deneyim yaşamak, sürekli yaşam alanından uzaklaşmak, sonraki 

eğitim hayatlarına ilişkin doğru kararı verebilmek için zaman kazanmak, 

iş deneyimi edinmek, yeni kültürleri tanımak, üniversite eğitim 

masraflarını karşılamak, çeşitli beceriler edinmek ve bir süre çalışmak gibi 

amaçlar dikkate alındığında seyahat tercihleri de değişebilmektedir 

(Blackburn vd, 2005: 33).  

1.2.3. Gap Year Seyahat Etkinliğinin Katılımcılara Faydaları 

     Gap year seyahat etkinliğinin faydalarına ilişkin literatür kaynaklarında 

üzerinde durulan hususlar oldukça dikkat çekicidir. Örneğin Jones (2004), 

gap year turizmin faydalarını; katılımcı, işveren ve toplum olmak üzere üç 

açıdan ele almanın gerekliliğine işaret etmektedir (Jones, 2004: 13). 

Araştırmacıya göre bu seyahat etkinliğinin katılımcı açısından faydaları; 

eğitim hayatında başarılı olmak, kariyer tercihinin oluşumuna ve 

gelişimine katkı sağlamak, iş ve kariyer imkanı elde edebilmek, çeşitli 

yaşam becerileri kazanmak ve sosyal anlamda değerler geliştirmek’ dir. 

İşveren açısından ise Jones, (2004) gap year seyahat etkinliği esnasında 

kazanılan liderlik, iletişim becerisi, süreç becerisi ve iç disiplin gibi bir 

takım becerilerin işverenlerin bu seyahat etkinliğini yapmış bireyleri tercih 

etme sebeplerinden sayıldığına dikkat çekmektedir. Konuyu toplum 

açısından da ele alan araştırmacı bu etkinliğin ücretli ya da gönüllü olmak 

üzere nasıl yapılırsa yapılsın her durumda halka fayda sağlayacağı 

görüşündedir (Jones, 2004: 13). 

     Benzer şekilde Heath’e (2007) göre gap year seyahat etkinliği 

katılımcılarına; 
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 Kazandığı deneyim ve bilgilerle öz yansıma yapmalarına, bakış 

açılarını geliştirmeye, geleceğe yönelik plan ve kariyer tercihlerine 

ilişkin daha doğru kararlar almalarına yardımcı olur, 

 Kişisel gelişim fırsatı verir, 

 Üniversite hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlar, 

 Örgün eğitim esnasında genellikle kazanılamayan iletişim 

becerisi, örgütsel beceri, takım çalışması gibi birtakım beceriler 

kazandırır, 

 Seyahatleri esnasında kazandıkları beceriler sayesinde 

işverenlerce tercih edilmelerini sağlar (Heath, 2007: 94). 

     Öte yandan Cremin (2007:528) gap year seyahat etkinliği esnasında 

kazanılan becerilerin genç bireylerin eğitim ve kariyer hayatları açısından 

faydalı olduğu görüşündedir. Bazı araştırmacılar da (Blackburn vd, 2005),  

bu seyahat çeşidinin, gençlerin olgunlaşmasına, sosyal becerilerini 

geliştirmelerine, daha kolay arkadaş edinebilmelerine, problem çözme ve 

para yönetimi becerisi kazanmalarına, mezuniyet sonrasında daha kolay iş 

bulmalarına, zaman yönetimi ve bir takım üyesi olabilme becerisini 

kazanmalarına fayda sağladığına vurgu yapmaktadır (Blackburn vd, 2005: 

36). 

2. Konuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar 

     Gap year turizmi ile ilgili alanyazın incelendiğinde yapılmış 

çalışmaların bir kısmının bu seyahat etkinliğini kavramsal boyutta ele alan 

çalışmalar olduğu dikkat çekmektedir (Jones, 2004; Heath, 2007; Cremin, 

2007; Lyons vd, 2012; Snee, 2014; Harmer ve Rogerson, 2017; Guomei ve 

Wei, 2017). Öte yandan pek çok araştırmacı ise gap year turizmin faydaları 

(Blackburn vd, 2005; O’Reilly, 2006; King, 2011; O’Shea, 2011; Nieman, 

2013; Qian, 2013; Rabie ve Naidoo, 2016; Hermann vd, 2017; Guidi, 2018 

) hususuna odaklanmışlardır. Bu araştırmacılardan King (2011: 353) 

çalışmasının sonucunda gap year’ın kendine güven ve özgürlük 

duygusunun kazandırılması, olgunlaşmanın sağlanması ve gelecekteki 

kariyer hayatının planlanması açısından faydalar sağladığını ifade 

etmektedir.  

     Hermann ve arkadaşları (2017), gap year üzerine hizmet veren 

acentalara ilişkin yaptıkları çalışmada bu etkinliğin ahlaki anlamda 

birtakım kişisel gelişim becerileri ve geleceğe yönelik çeşitli kazanımlar 

sağladığını vurgulamaktadır (Hermann vd, 2017: 75).  

     Üniversite eğitimi öncesinde gap year seyahati yapan gençlerin 

algılarına yönelik yaptığı doktora çalışmasında Guidi, (2018) bu etkinliğin 
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çeşidi ne olursa olsun gençlere kişisel gelişim fırsatları sağladığı sonucuna 

ulaşmıştır (Guidi, 2018: 112).  

     Nieman’a (2013) göre gap year seyahatleri gençlere gelecekteki kariyer 

seçimlerine ilişkin kararlarda belirsizliğin ortadan kalkması ve üniversite 

eğitimine daha motive ve hedefe odaklı başlamaları açısından zaman 

kazandırmaktadır. Ayrıca bu seyahatler sayesinde üniversite öncesinde 

uzun yıllar alınan eğitimlerin yarattığı bıkkınlık duygusundan 

kurtulabilecek ve üniversite hayatına daha kolay adapte olabileceklerdir. 

Araştırmacıya göre kültürlerarası ve kişilerarası ilişki kurabilme becerisi 

edinme, kişisel gelişim, özgürlük ve deneyim kazanma diğer 

kazanımlardandır (Nieman, 2013: 144) 

     Bazı araştırmacılar ise gap year’ın motivasyonel yönü üzerine 

araştırmalar yapmışlardır (Jones, 2004; Coetzee and Bester, 2009; Martin, 

2010; Curtis vd, 2012; Snee, 2013; Wu vd, 2014; Panyadee ve Wetprasit, 

2018). Örneğin Coetzee ve Bester (2006: 616) gençleri gap year seyahati 

yapmaya motive eden faktörleri para kazanmak, iş deneyimi kazanmak ve 

kariyerlerine ilişkin karar vermeden önce bir süreliğine farklı bir ülkede 

zaman geçirmek olarak ifade etmektedir.   

     Psiko-eğitim teorisinden hareketle gap year seyahat etkinliğinin 

motivasyonel yönleri üzerine yaptığı araştırmada Martin (2010) okul 

sonrasındaki akademik hayata ilişkin belirsizliğin ve isteksizliğin gençleri 

bu seyahat etkinliğine yönelttiğine dikkat çekmektedir (Martin, 2010: 

561).  

     Curtis ve arkadaşlarının araştırması (2012), ise iş hayatına atılmadan 

önce bir süre dinlenme, tatil yapma, seyahat etme ve başka bir ortamda 

çalışma’yı gap year seyahatinin nedenleri olarak sıralamaktadırlar (Curtis 

vd, 2012: 45).  

     Snee’e (2013) göre otantik deneyimler yoluyla hayata ilişkin bakış açıyı 

genişletmek ve kişisel gelişim sağlamak seyahat tercih nedeni olarak 

görülmektedir (Snee, 2013: 44) .  

     Wu ve arkadaşlarının yaptığı araştırma (2013), gap year tercih 

nedenlerini; farklı yerler görmek, kişisel gelişim kazanmak, sıradanlıktan 

kaçarak bir süre dinlenmek, heyecan aramak, moda bir etkinliği 

gerçekleştirmek ve hayalleri gerçekleştirmek olarak özetlemektedir (Wu 

vd, 2014: 13).  

     Sırtçantalı seyahat eden gençlere yönelik yapılan bir çalışmada ise bu 

seyahat türünün tercih edilme sebeplerinin farklı bir kültüre ve ülkeye 

ilişkin bilgi ve deneyim kazanma, macera ve heyecan yaşama isteği olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Panyadee ve Wetprasit, 2018: 28). 
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     Diğer taraftan gençler açısından gap year seyahatlerin yaratabileceği 

fiziksel, psikolojik ve maddi vb olumsuzluklar ile gençlerin gap year 

seyahati yapmalarını engelleyen faktörleri inceleyen çalışmalar (Jones, 

2004; Blackburn vd, 2005; Parker vd, 2015; Tenser, 2015; Kanamori vd, 

2017; Mouraz ve Araujo, 2017) ise oldukça azdır. 

3. Sonuç ve Öneriler  

     Son yıllarda turizmde yeni bir talep segmenti olarak görülen genç 

tüketiciler bu çalışmanın ana konusunu teşkil etmektedir. Bu kapsamda 

batılı ülkelerde gençlerin uzun yıllardan bu yana yaygın olarak yapmayı 

tercih ettiği, ülkemizde ise henüz yeni yeni tanınmaya başlayan gap year 

turizmi kavramsal bir bakış açısıyla ele alınmıştır.  

     Gap year, gençlerin üniversite hayatına atılmadan önce ya da 

mezuniyetten sonraki her hangi bir dönemde; farklı yerler görmek, uzun 

bir eğitim hayatının ardından yaşanan bıkkınlık duygusundan kurtulmak, 

kişisel gelişim kazanmak, dinlenmek, para kazanmak, eğitim almak, yeni 

insanlar ve yerler tanımak vb sebeplerle 2 -24 aylık bir süreliğine yaptıkları 

yurtdışı seyahatlerdir. Son yıllarda turizm sektörüne ve yerel halka 

kazandırdığı ekonomik değerle dikkatleri çeken genç tüketicilerin tutum 

ve davranışları diğer turizm tüketicilerine kıyasla oldukça farklıdır. 

Örneğin gittikleri destinasyonlarda normal bir turiste göre çok daha uzun 

süre kalmakta ve ekonomik, siyasi, salgın gibi problemleri çok fazla sorun 

etmemektedir. Ayrıca bütçelerinin % 60’ını destinasyonda harcamakta, 

aileleri ya da arkadaş gruplarını destinasyona çekmekte, destinasyondan 

ayrıldıktan bir süre sonra gezmek maksadıyla yeniden gelmektedirler. 

Sonuç olarak gittikleri destinasyonun ekonomisi için önemli bir gelir 

kaynağı olmaktadırlar. Öte yandan bu seyahatleri tercih eden bireyler 

açısından ele alındığında gap year seyahatlerin gençlere sağladığı 

kazanımlar dikkat çekicidir. Bu kazanımlar kişisel gelişimden, örgütsel 

beceriye, dil öğrenmeye, bakış açılarının değişmesine, iş becerisi 

kazanmaya ve gelecekteki kariyer hayatları için fırsatlar kazandırmaya 

kadar uzamaktadır. 

     Genç tüketicilerin gap year turizmine yönelik turistik tercihleri, 

motivasyonları ve seyahat tutumlarına ilişkin literatür kaynaklarından 

oluşturulan bilgiler neticesinde turizm alanındaki bilim insanlarına 

konuyla ilgili şu bilgilendirmeler ve öneriler verilebilir; 

 Şimdiye kadar gap year turizmine ilişkin yapılan çalışmaların 

çoğunluğu batılı ülkelerle sınırlı kalmış, Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerde bu konuya hiç dikkat çekilmemiştir.  

 Literatürde yer alan çalışmaların çoğunluğu bu etkinliği tercih 

eden bireylerin motivasyonları, deneyimleri ve seyahatlerin 

kazandırdıkları üzerine yapılmış çalışmalardan oluşmaktadır. 
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Oysa genç bireylerin bu seyahatler esnasında yaşadıkları 

olumsuzluklar üzerine yapılmış çalışmaların sayısı çok azdır. 

 Yurt dışında bir süre için gap year seyahat etkinliğine katılan 

bireylerin kazanımlarının bu etkinliğe hiç katılmamış bireylerden 

fazla olup olmadığının kıyaslandığı araştırmalar henüz 

bulunmamaktadır. 

 Her ne kadar batıda ve bazı gelişmekte olan ülkelerde çok fazla 

tercih edilmekte hatta ailelerce de desteklenmekte olan bu seyahat 

türünün Türkiye’de neden yeterince yaygınlaşamadığının 

sebeplerine yönelik nitel çalışmalar yapılmalıdır. 

 Son yıllarda sayıları hızla artan gençlerin oluşturduğu bu pazar 

segmentini Türkiye pazarına çekebilmek için nasıl bir planlama 

yapılabileceğine ilişkin çalışmaların yapılması alternatif 

çeşitliliğin sağlanması açısından gerekli ve önemlidir.  

 Bu çalışma gap year seyahat etkinliğinin ayrıntılarına, bu etkinliği 

tercih eden bireylerin motivasyonlarına, tercihlerine ve 

kazanımlarına ilişkin teorik bir çalışmadan oluşmaktadır. 

Dolayısıyla gap year seyahatlerine katılan gençlerin deneyimlerine 

ve katılmayı tercih etmeyen gençlerin bakış açılarını anlamaya 

yönelik nitel çalışmalar yapılmalıdır. 
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EKOTURİZM BAKIŞ AÇISIYLA TIBBİ VE AROMATİK 

BİTKİLERİN KULLANIM ALANLARI VE EKONOMİK 

BOYUTU 

The Fields of Usage And Economic Aspects of medicinal And 

Aromatic Plants From The Perspective of Ecotourism 

Nihat Demirtaş & Bertan Kalaba 

1. Giriş 

İlk çağlardan beri Dünya’da bitkiler; beslenme, hastalıklardan 

korunma, ilaç yapımı, parfümeri, gıda ve kozmetik gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır. Ayrıca bitkilerin hava durumunu dengeleme, oksijen 

üretme, kirli havayı süzme, mevsim geçişlerini düzenleme, psikolojik ve 

bedensel rahatsızlıkların tedavisinde rol oynama gibi insan yararına birçok 

etkisi vardır. Çeşitli hastalıların tedavisinde saf ya da işlenmiş olarak bir 

veya daha çok bitkinin çeşitli kısımları kullanılarak elde edilen ve tıbbi 

amaçla kullanılan maddelere tıbbi bitki denir (Bayram vd., 2010). Tıbbi bir 

bitkinin ilaç olarak kullanılan kısmına ise drog ismi verilmektedir 

(acikders.ankara.edu.tr, 2020). İnsanoğlu bitkilerin tedavi edici özelliğini 

deneme-yanılma ve tesadüfen keşfetmiştir. Bitkilerin tedavilerde 

kullanımı hakkında ilk kayıtlara yaklaşık 7000 yıl önce Mezopotamya 

uygarlığında rastlanmıştır. Kayıtlara göre bu dönemde 250 bitkisel drogun 

hastalık tedavilerinde kullanıldığı tespit edilmiştir (Demirezer, 2010; 87).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yüzyıllardır sağlık,  gıda, kozmetik gibi 

alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması nedeniyle önemi ve 

kullanım alanları günden güne artmaktadır. Birçok alanda kullanılan bu 

bitkiler tarihten bu yana önemini korumuş ve ticaretin en önemli 

mallarından biri olmuştur. 20. yüzyılın başlarında ilaçların %40’ından 

fazlasının bitkisel içerikli olduğu bilinmektedir. Bu oran 1970’li yıllarda 

%5’e kadar düşmüştür. Ancak 1990’lı yılların başından itibaren tıbbi ve 

aromatik bitkilerin kullanımı farklı sektör ve alanlarda yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Doğal ürünlere olan talebin artması, bu bitkilerin kullanım 

hacmini olumlu şekilde etkilemiştir. Günümüzde tıbbi ve aromatik 

bitkilerin 60 milyar dolarlık bir piyasa hareketine sahip olduğu tahmin 

edilmektedir (Bayram vd., 2010: 1). 

Dünya üzerinde sayısı yaklaşık bir milyon olduğu tahmin edilen 

bitki türlerinin şimdiye dek ancak yarısı kadarı tanımlanmış ve 

isimlendirilmiştir (Ateş, Akmeşe, Büyükşalvarcı, Kılınç, Coikuner ve 

Sunar, 2016). Her yıl yaklaşık 2000 yeni bitki tanımlanmaktadır. Dünya 

Sağlık Örgütü raporuna göre Dünya üzerindeki bitkilerin yaklaşık 70.000 
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tanesi tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Bu tıbbi bitkilerin 21.000 tanesi ise 

doğrudan veya dolaylı olarak ilaç sanayisinde kullanılmaktadır (Kaya, 

2011: 11). 

Türkiye’de 3600’den fazlası endemik olmak üzere toplamda 

yaklaşık 12000 bitki çeşidi bulunmaktadır. Bu bitkilerin 350 tanesinin iç 

piyasada ticarete konu olduğu bilinmekle beraber 100’den fazla bitkinin 

ihracatı yapılmaktadır. En çok ihracatı yapılan ürünler; kekik, anason, 

kırmızı biber, kimyon, defne, siyah ve bitkisel çaylardır (turktarim.gov, 

2020). Bu ürünlerin 100’den fazla ülkeye ihracatı gerçekleşmektedir 

(Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011: 58). Türkiye bu ürünlerin ihracatından 

yıllık 300 milyon doların üzerinde gelir elde etmektedir. Elde edilen bu 

gelirin %25’inden fazlasını kekik ihracatı oluşturmaktadır. (turktarim.gov, 

2020). 

Türkiye bitki çeşitliliği bakımında Dünyada önemli bir yere sahiptir. 

Türkiye’de bulunan toplam bitki türü sayısı tüm Dünyada bulunan bitki 

türü sayısının yaklaşık %3,6’sını oluşturmaktadır. Türkiye’nin yüz 

ölçümünün Dünya kara yüz ölçümünün ancak %0,53’lük kısmını 

oluşturulduğu düşünüldüğünde, Türkiye’nin bitki türü sayısında ne kadar 

zengin olduğu anlaşılmaktadır (Kan, 2010: 117). Türkiye’nin Asya ve 

Avrupa’yı birbirine bağlayan köprü konumunda olması, yüzölçümünün 

geniş olması, deniz, göl, dere, akarsu, bataklık gibi farklı su kaynaklarına 

sahip olması, ülkede 4 mevsiminde yaşanması, kimi bölgelerdeki yüksek 

yağış miktarı, coğrafi yapısı, Anadolu’nun buz çağını yaşamamış olması, 

birçok kuşun göç rotasının üzerinde yer alması vb. nedenler ülkenin bitki 

florasını zenginleştirmiştir. 

Hatay’da yaklaşık 2600 bitki türü bulunmaktadır ve bu bitkilerin 

çoğunluğu Amanos Dağlarında olmak üzere 260’ı endemiktir. Endemik 

türdeki bu bitkilerin 182 tanesi ilk defa Hatay’da toplanmış ve 

isimlendirilmiştir (expo2021hatay.com, 2020). Hatay; coğrafi yapısı, iklim 

koşulları, ormanlık alanları sayesinde oldukça zengin bir bitki florasına 

sahiptir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Dünyadaki Bitki Zenginliği ve Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 

Mevcut Durumu 

Dünyada yaklaşık bir milyon bitki türü vardır ve bu bitkilerin 70.000 

kadarı geleneksel tedavi yöntemlerinde ve ilaç sanayisinde 

kullanılmaktadır. İnsanlar tüm Dünyada sağlıklarına kavuşmak için 

kimyasal içerikli ilaçlar yerine daha doğal ve geleneksel tedavi 

yöntemlerini kullanma eğilimindedir. Nitekim yapılan araştırmalar 

gösteriyor ki, Dünya nüfusunun neredeyse %80’lik kısmı sağlıklarına 

kavuşabilmek veya sağlıklı hayatlarına devam edebilmek için, geleneksel 



826 
 

tedavi yöntemlerinden ve tıbbi bitkilerden yararlanmaktadır (Toksoy, 

Bayramoğlu ve Hacısalihoğlu, 2008). Bu sebeple insanlık tarihinin ilk 

yıllarından itibaren alternatif tıp denilen geleneksel tedavi yöntemleri için 

tıbbi bitkilerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Dünyada kimyasal 

içermeyen doğal maddelerin sağlık, kozmetik, gıda vb. alanlarda 

kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tıbbi ve aromatik bitkilere olan 

talep artmış ve bu bitkiler ticaretin önemli bir elemanı haline gelmiştir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin, her yıl dünyada 60 milyar dolarlık bir ticari 

hareketinin olduğu tahmin edilmektedir. 

2.2. Türkiye’deki Bitki Çeşitliliği ve Ticareti 

Türkiye, sahip olduğu yaklaşık 12.000 bitki çeşidi ve yaklaşık 

%33’lük endemik bitkiye ev sahipliği yapma oranı ile Dünyada önemli bir 

yere sahiptir. Türkiye, kendisinden 15 kat büyük olan Avrupa kıtasıyla 

endemik bitki türü konusunda karşılaştırıldığında, Türkiye’nin sahip 

olduğu endemik zenginlik daha iyi anlaşılacaktır. Nitekim Avrupa’da 

çeşitlilik bakımından en fazla bitkiye sahip olan Yunanistan 1100 endemik 

türe sahip iken bu rakam Türkiye’de 3000’den fazladır (Uyanık vd. , 2013: 

2). Tablo 1’de bazı Avrupa ülkelerinin sahip oldukları bitki türü sayıları ve 

endemik tür sayıları yer almaktadır. 

Tablo 1. Bazı Ülkelerin Bitki Tür Sayısı ve Endemik Sayıları 

Ülke Tür Sayısı Endemik Sayısı 

Bulgaristan 3750 250 

Danimarka 1000 0 

İngiltere 1756 73 

İspanya 7500 516 

İtalya 5599 712 

İzlanda 485 1 

Macaristan 2450 50 

Norveç 1253 11 

Polonya 2468 15 

Yunanistan 4992 1100 

Türkiye 10000 3000 

Kaynak: (Gökçe vd., 2017; Sönmez, 2008: 166) 

Tablo 1’de görüldüğü üzere; Türkiye’de bulunan bitki sayısı ve 

endemik bitki sayısı, diğer Avrupa ülkelerinin oldukça üzerindedir. 
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Türkiye’de yaklaşık 1000 çeşit tıbbi ve aromatik bitki yetişmektedir 

(Doğaka, 2017). Türkiye’de yetişen birçok bitkinin yurtdışına ihracatı 

yapılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretinden yıllık 300 milyon 

doların üzerinde gelir elde etmektedir. İhracatı yapılan bu bitkilerin en 

önemlilerinden biri ise defne yaprağı ihracatıdır. Dünyadaki defne yaprağı 

talebinin yaklaşık %90’ına yanıt veren Türkiye, birçok ülkeye yaptığı 

defne yaprağı ihracatıyla bu konuda Dünyada önemli bir yere sahiptir. 

Türkiye, 2018 yılında 14 ton defne yaprağı ihracatı yapmış ve 40 milyon 

dolar gelir elde etmiştir (sabah.com.tr).   

Tablo 2’de Türkiye’de ihracatı yapılan bazı tıbbi ve aromatik 

bitkilerin ihracat rakamları verilmiştir. Bitkilerin seçiminde Orta Anadolu 

Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) 2015 yılında hazırlamış olduğu tıbbi ve 

aromatik bitkiler sektör raporundan ve Ticaret bakanlığı internet 

sitelerinden yardım alınmıştır. 

Tablo 2. Türkiye’de İhracatı Yapılan Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 

İhracat Rakamları (1000 $) 

Ürün 

kodu 
Bitki Adı 

2015 2016 2017 2018 2019 

Değer 

(USD) 

Değer 

(USD) 

Değer 

(USD) 

Değer 

(USD) 

Değer 

(USD) 

071490 Salep 9 15 9 7 10 

070320 Sarımsak 74 368 629 527 52 

090111-12 Kahve  288 156 241 412 535 

090210-20 Yeşil Çay 896 785 1.241 752 1.105 

090411-12 Karabiber 1.811 1.574 1.558 1.508 1.488 

090421-22 
Kırmızı biber, 

yenibahar 5.440 6.312 7.539 7.388 7.119 

0905 Vanilya 
257 315 213 396 751 

0906 Tarçın 164 203 189 265 267 

0907 Karanfil 110 151 172 104 80 

090811-12 
Hindistan 

Ceviz 
53 38 51 47 53 

090831-32 Kakule 60 48 55 82 136 

090921-22 Kişniş 308 267 183 200 226 

090931-32 Kimyon 11.134 22.916 15.519 21.374 13.381 
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090961-62 

Anason-

Rezene-Ardıç-

Karaman 

kimyonu 

11.589 12.630 7.284 10.420 8.771 

091011-12 Zencefil 100 87 88 127 114 

091020 Safran 66 32 107 92 58 

091030 Zerdeçal 66 131 227 217 226 

091091 
Baharat 

Karışımları 
1.844 1.896 2.076 2.388 1.837 

091099 
Diğer 

Baharatlar 
104.638 111.739 107.159 110.875 105.267 

120740 
Susam 

Tohumu 
9.028 13.490 15.719 28.098 33.622 

120760 Aspir Tohumu 1.772 1.350 228 234 602 

120791 
Haşhaş 

Tohumu 
37.688 56.510 10.996 76.844 90.480 

121190 

İlaç parfüm ve 

insektisit 

olarak 

kullanılan 

bitki ve 

kısımları 

15.676 16.332 17.575 20.336 21.193 

TOPLAM 203.071 247.345 189.058 282.693 287.373 

Kaynak: Tramemap Statistic. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye 2019 yılında, daha önceki yıllara 

oranla tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinden elde ettiği geliri arttırmıştır ve 

287 milyon dolardan fazla gelir elde etmiştir. Türkiye’nin tıbbi ve aromatik 

bitkiler ihracatında en fazla payı, diğer baharatlar, haşhaş tohumu, susam 

tohumu ve ilaç, parfüm ve insektisit olarak kullanılan bitki ve kısımları 

almaktadır. Ayrıca 2019 yılında kahve, vanilya, tarçın, kakule, susam 

tohumu,  ilaç, parfüm ve insektisit olarak kullanılan bitki ve kısımları ve 

haşhaş tohumu bitkilerinin ihracatından elde edilen gelirlerde, daha önceki 

yıllara oranla artış olmuştur.  

2.3. Hatay’ın Bitki Çeşitliliği ve EXPO 2021 

Türkiye’de yetişen endemik bitkilerin yaklaşık %10’u Hatay’da 

bulunmaktadır. Hatay’da 2600’den fazla bitki çeşidi bulunmaktadır ve bu 
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bitkilerin 260 tanesi endemik bitkidir. Hatay florasında bulunan bitki 

türlerinin yaklaşık 550 tanesi tıbbi ve aromatik bitkilerdir (Gül ve Çelik, 

2016). Başta Amanos dağları olmak üzere, Hatay İli sınırları içerisinde 

birçok dağ, plato, ova ve vadi bulunmaktadır ve bu bölge tıbbi ve aromatik 

bitkiler açısından oldukça zengindir. Hatay’da bulunan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin bazıları; Defne, Zahter, Çakşır, Sakız Ağacı, Sumak, Adaçayı, 

Nane, Kimyon ve Sorgum’dur. Hatay’ın bu kadar zengin bir bitki florasına 

sahip olmasında; zengin su kaynaklarının, dağ, ova, deniz ekseninde 

oluşan hava sirkülasyonun, göçmen kuşların göç yolu üzerinde 

bulunmasının, iklim koşullarının, dağlık alanlarının çokluğunun ve diğer 

coğrafi özelliklerinin önemli etkileri vardır.  

Tıbbi ve aromatik bitkiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu tarafından, 2015 yılında 

destekleme kapsamına alınmıştır. Destek kapsamına alınan illerden bir 

tanesi de Hatay’dır. Hazırlanan projelerle birlikte tıbbi ve aromatik 

bitkilerin üretiminin ve ihracatının arttırılması ve çeşitlendirilmesi 

hedeflenmektedir. 

2021 yılında Hatay’da gerçekleşecek EXPO 2021 botanik fuarı, 

yerel halk başta olmak üzere ziyaretçilerini botanik, bitkiler, 

sürdürülebilirlik gibi alanlarda bilinçlendirecektir. Fuarla birlikte Hatay’ın 

tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin arttırılması, bölgedeki medikal tıbbi ve 

eko-turizm endüstrisine katkıda bulunulması, botanik, çevre ve organik 

tarım konularında uluslararası bir merkez haline gelmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca fuarın, kentin tıbbi ve aromatik bitkiler 

konusundaki ciddi potansiyelini ve uluslararası imajını güçlendireceği, 

bununla birlikte geçici ve kalıcı istihdam konularında da kente önemli 

katkılarının olacağı düşünülmektedir. Fuar süresince Hatay’ı farklı ülkeler 

ve Türkiye’den yaklaşık 2,5 milyon kişinin ziyaret edeceği tahmin 

edilmektedir (expo2021hatay, 2019).  

2.4. Tıbbı ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları 

İnsanlık tarihi boyunca bitkiler birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılmış ve günümüzde de hastalıkların tedavisinde yüksek oranda 

kullanılmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünyada 4 

milyar insanın (Dünya nüfusunun yaklaşık %80’i) hastalıklarının 

tedavisinde öncelikli olarak bitkisel drogları kullanmayı tercih ettiğini 

belirtmektedir (Farnsworth vd., 1985). Dünya çapında hastalıkların 

tedavisinde popüler olarak kullanılan 4-6 bin tıbbi bitki bulunduğu 

düşülmektedir. Bu tıbbi bitkilerin 3 bin tanesinin ise ticareti yapılmaktadır 

(Acıbuca ve Budak, 2018). Türkiye’de 35 tanesi endemik türde olmak 

üzere, iç ve dış pazara ticareti yapılan 347 bitki türü vardır (Arslan vd., 

2015: 486). Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları sadece 

hastalıkların tedavisiyle sınırlı kalmamıştır. Günümüzde tıbbi ve aromatik 
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bitkiler; gıda, kozmetik, parfümeri, kişisel bakım, tıp, eczacılık, tekstil, 

tarım ve boya gibi birçok alanda ve endüstride kullanıldığı bilinmektedir. 

Bununla birlikte bitkilerin, bitki gözlemciliği, eko-turizm kapsamında 

botanik faaliyetler gibi turizm endüstrisiyle ilgili alanlara da kullanımı söz 

konusudur. 

3. Hatay’da Tıbbı Ve Aromatik Bitkilerin Üretimi Ve Ticareti  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin, birçok yeni ve farklı alanlarda 

kullanımının yaygınlaşmasıyla bu bitkilere olan talep ve dolayısıyla 

bitkilerin Dünya ticaretindeki hacmi her geçen gün artmaktadır. Ticaret 

hacminin büyümesiyle birlikte, söz konusu bitkilerin daha büyük tarım 

alanlarında ve daha verimli bir şekilde üretilmesi yönündeki çalışmalar 

hızlanmıştır. Bitkilerin doğadan toplanma oranlarında da paralel bir artış 

meydana gelmiştir (Acıbuca ve Budak, 2018). Ancak bitkilerin tam 

olgunlaşmadan ve yanlış toplama yöntemlerinin kullanılarak toplanması, 

bu bitkilerin verimliliğini düşürmekte ve sürdürülebilirliğini tehlikeye 

atmaktadır.  

Hatay’da tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımı çok yaygın değildir. 

Bunun yerine tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği doğadan toplama yolu 

ile yapılmaktadır (Gül ve Çelik, 2016). Hatay’da en çok bitkinin toplandığı 

ilçeler Samandağ, Altınözü ve Yayladağı’dır. Hatay’da en önemli tıbbi ve 

aromatik bitkiler başında defne, sumak, biberiye, adaçayı ve kekiktir (Asil 

ve Taşgın, 2018). Hatay’da bulunan tesislerde özellikle defne, nane, kekik, 

biberiye, anason gibi aromatik bitkilerden yağ üretimi yapılmaktadır 

(Doğaka,2015). 2017 yılı verilerine göre Hatay’da 1470 dekar alanda tıbbi 

ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmaktadır (Asil, 2018). Hatay’daki bitki 

çeşitliliği, geniş doğal yetiştirme alanları, özellikle il merkezinde yaşayan 

halkın doğal bitkilere karşı farkındalığının yüksek olması ve ilde tıbbi 

aromatik bitkiler müzesinin bulunması, Hatay’ın bu konudaki güçlü 

yönleri olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak, bu bitkileri pazarlama 

konusundaki eksiklikler, bilinçsiz şekilde ve aşırı toplama, uluslararası 

reklam ve tanıtım eksikliği, bitkilerin ham haliyle satılması, işleme 

tesislerinin yetersizliği ise Hatay’ın bu konudaki eksiklikleri olarak 

görülmektedir (Gül ve Çelik, 2016).  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 

(DOĞAKA), 2015 yılında yayınladığı Hatay İli tıbbi ve aromatik bitkiler 

eylem planıyla birlikte, bu eksikliklerin giderilmesi için önemli bir adım 

atmıştır. Asil ve Taşgın (2018) çalışmalarında Hatay ilinde tıbbı ve 

aromatik bitki pazarlayan işletmeler hakkında bilgi vererek en çok hangi 

bitkilerin satışının gerçekleştiği ve bunların nedenleri konularında 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Gül ve Çelik (2016) çalışmalarında 

Hatay ilindeki tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinden, sayısından, 

sebeplerinden ve dış ticaretteki yerinden bahsetmişlerdir. 
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Tablo 3. Hatay İlinde Kültürel Olarak Yetiştirilen Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler 

 

Kaynak: Gül ve Çelik, 2016; Doğaka,2015 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, Hatay ilinde kültürel olarak en çok 

yetiştirilen bitkilerin başında dereotu ve kekik gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Hatay İlinde Doğadan Toplanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
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Kaynak: Gül ve Çelik,2016; Doğaka, 2015 

Tablo 5. Hatay İlinde İhracata Konu Olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Sıra 

No 

Bitki Adı Miktar  

(kğ) 

Sıra 

No 

Bitki Adı Miktar  

(kğ) 

1 Keçiboynuzu  95.791 23 Zakkum Bitkisi  20.511 

2 Defne Bitkisi  58.830 24 Bitkisel Çaylar  19.689 

3 Defne  155.610 25 Baharat  14.454 

4 Defne Yaprağı  109.368 26 Nane  10.785 

5 Defne Yağı  3.417 27 Karışık Baharat  10.593 

6 Kuru Defne 

Yaprağı  

661.305 28 Mahlep  5.511 

7 Meyan Kökü  57.481 29 Zencefil  4.675 

8 Susam  52.170 30 Böğürtlen  3.300 

9 Anason  236.449 31 Hanımeli Bitkisi  2.560 

10 Kimyon  106.479 32 Papatya  2.291 

11 Sumak  892.605 33 Keçiboynuzu 

Pekmezi  

2264 

12 Dereotu  759.238 34 Yasemin Bitkisi  1.700 

13 Baharatlar ve 

Soslar  

419.824 35 Arap Yasemini  1.150 

14 Maydanoz  1.679.565 36 Biskin Yağı  1.065 

15 Karabiber  44.065 37 Zahter  1.063 

16 Sarımsak  41.240 38 Zambak  850 

17 Kırmızı Biber  33.018 39 Gül  669 

18 Demirhindi-Ezme  28.294 40 Fırça Çalısı Bitkisi  600 

19 Çekilmiş  25.227 41 Toz Salep  440 

20 Garlıc ( Sarımsak 
)  

23.900 42 Araucaria  350 

21 Kekik  23.048 43 Callistemon Bitkisi  300 

22 Tarçın 21.578 44 Toplam 8.718.124 

Kaynak: Asil, 2018  

Tablo 5’de görüldüğü gibi, 2017 yılı verilerine göre Hatay ilinden 

toplamda 8718 tondan fazla tıbbi ve aromatik bitki ihracatı 
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gerçekleştirilmiştir. Miktar olarak bakıldığında maydanoz (1.679.565 

kilo), sumak (892.605 kilo), dereotu (759.238 kilo) ve kuru defne yaprağı 

(661.305 kilo) en çok ihraç edilen bitkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şekil 1. Hatay’da Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Sektörünün Ana Faliyet 

Alanlarının İlçelere Göre Kümelenmesi 

Kaynak: Semerci ve Çelik, 2017 

 

4. EKOTURİZM AÇISINDAN TIBBİ VE AROMATİK 

BİTKİLER 

Günümüzde insanların klasik tatil anlayışından sıkılması, yeni 

macera ve deneyimler araması, özellikle kitle turizminin zararlı etkileri 

nedeniyle sürdürülebilirlik vurgusu olan turizm türlerine ilgisinin artması 

ve turizmin tüm yıla yayılması anlayışının önem kazanması neticesinde 

alternatif turizm türleri ortaya çıkmıştır. Alternatif turizm türlerinden biri 

olan eko-turizm, doğaya dayalı turizm olarak isimlendirilebilir. Başka bir 

deyişle eko-turizm, kitle turizmine alternatif doğa turizmi olarak 

nitelendirilebilir (Erdoğan, 2003). Eko-turizm kırsal alanlarda gerçekleşir 
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ve doğal dengenin korunmasını, yerel halkın kültürünün tanınmasını ve 

öncelikli olarak yerel halkın sosyo-ekonomik refahını geliştirmeyi hedefler 

(Almeyda vd., 2010).  

Tıbbi ve aromatik bitkiler, başta tıp, eczacılık, kozmetik, parfümeri, 

gıda ve tekstil olmak üzere birçok sektör ve alanla ilişki içerisindedir. 

Bitkilerin ilişki halinde olduğu sektörlerden bir tanesi de turizm 

sektörüdür. Bitkiler, botanik turizmi, foto safari, bitki gözlemciliği, tarım 

ve çiftlik turizmi gibi eko-turizm faaliyetleri kapsamında sayılabilecek 

(Akpınar ve Bulut, 2010) bazı turizm türlerinin, turistik çekim malzemesi 

olarak görülmektedir. 

 Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkiler büyük oranda doğadan 

toplanmaktadır. Tam olgunlaşmadan, bilinçsiz şekilde ve yanlış toplama 

teknikleriyle toplanan bazı endemik türdeki bitkilerin nesli tehlike 

altındadır. Eko-turizm, turizmle doğal çevreyi bağdaştıran, doğal çevrede 

oluşabilecek tahribatlara karşı sorumluluk güdüsüyle hareket etme esasına 

dayalı bir turizm türüdür (Demirtaş, Sunar ve Özşen, 2019; Turizm 

Bakanlığı, 1999). Tüm bunları düşündüğümüzde, turizm hareketlerinin 

ilgili ülke ve bölgeye sağladığı döviz, istihdam gibi kazanımların dışında, 

doğaya zarar vermeden ve sürdürülebilirliği hedef alan eko-turizm anlayışı 

sayesinde; yerel halkta oluşacak bilinçle birlikte bu bitkilerin nesilleri de 

devam ettirilebilir.  

Hatay, 2600’den fazla bitki çeşidi ve %10’luk endemizm oranıyla, 

ekoturizm kapsamında doğa yürüyüşleri, botanik turizmi, bitki 

gözlemciliği gibi turizm hareketleri açısında önemli bir potansiyele 

sahiptir. Bu tür doğa aktivitelerinin yaygınlaşması ve yerel halktaki, sahip 

olunan bu zenginliklere karşı bilincin artması açısından EXPO 2021 fuarı 

ve Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesinin önemli rolü vardır.  

4.1. Hatay Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Müzesi 

İnsan sağlığına faydalı olan doğal ürünlere ilginin ve talebin 

artmasıyla birlikte, doğaya olan ilgi de artmaktadır. Tıbbi ve aromatik 

bitkilere olan talebin ve ilginin artması, gastronomi turizmi, bitki 

gözlemciliği,  foto safari, tarım ve çiftlik turizmi, sağlık turizmi gibi turizm 

türlerine olan ilgiyi de günden güne arttırmaktadır ve insanlarda direkt 

olarak bitkiye ulaşma isteği oluşmaktadır. Ancak insanlar bu isteğini 

plansız, bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarında bitkiler ve 

doğanın dengesi ciddi zararlara uğrayabilir. Bu sebeple, turistik bir ürün 

olarak bitkilerin korunma kullanma dengesi içerisinde, bilinçli bir şekilde 

turistlerin hizmetine sunulması ve bu sayede sürdürülebilirliğin devam 

ettirilebilmesi sağlanmalıdır (Gökçe, Sunar ve Türkoğlu, 2017). Bu 

noktada eko-turizm anlatışıyla hareket edilmesi, bitki müzeleri gibi 

sürdürülebilirlik esasıyla hareket eden kuruluşların arttırılması ve 
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insanlarda doğaya zarar vermeden hareket etme bilincinin oluşması 

oldukça önemlidir. 

Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi Türkiye’de alanındaki ilk 

ve tek müze olma unvanına sahiptir. Müze, 2013 yılında Antakya’da 

bulunan iki katlı tarihi bir evin restorasyonu yapılarak müzeye 

dönüştürülmesiyle hizmete açılmıştır. Müzede, insanlara doğada zor 

ulaşılabilecekleri bitkileri görme imkanı sunulmaktadır. Toplamda 280 

tıbbi ve aromatik bitkinin sergilendiği müzede, bitkiler nihai halleriyle, 

cam kavanozlarda ve el örgüsü sepetlerde sergilenmektedir. Müzede 

sergilenen bazı bitkiler; adaçayı, defne, meyan kökü, kantaron, ölmez 

çiçeği, civanperçemi ve fesleğendir. Müzede sergilenen bu bitkilerin nasıl 

yetiştirildiği, nasıl toplanması gerektiği, bitkilerin kullanım alanları ve 

çeşitli botanik bilgiler de verilmektedir (hatay.gov.tr, 2020). Ayrıca sık sık 

doğaya karşı bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim programları ve 

konferanslar düzenlenmektedir. Müze bu yönleriyle, bitkilerin 

sürdürülebilirliği ve insanların doğaya karşı bilincinin artması konularında 

önemli bir mekandır. Bununla birlikte bu tür müzeler insanlar için bir 

turizm çekiciliği de oluşturmaktadır (Gökçe vd., 2017). Nitekim müze 

açıldığı günden bu yana 70 binden fazla turist tarafından ziyaret edilmiştir 

ve ziyaretçi sayısı mevsimine göre aylık 7 bin ziyaretçiye kadar 

çıkmaktadır (Habertürk, 2020). 

Gökçe vd., (2017) vurguladığı gibi Hatay’da bulunan tıbbi ve 

aromatik bitkiler müzesinin ekoturizm ve botanik turizmi açısından etkin 

bir şekilde kullanılmasıyla Hatay turizmine ve doğal çevrenin korunmasına 

yönelik değerli katkıları olabilecektir.  

Sonuç Ve Öneriler 

Tarih botunca tıbbi ve aromatik bitkiler, insanların sağlığına 

kavuşmada ilk olarak başvurduğu yöntemlerden biri olmuştur. Bu bitkiler 

kişisel bakım, ilaç ve kozmetik ürünleri olarak, her dönemde önemini 

korumuştur ve günümüze kadar gelmiştir. Bitkilerin çiçek, kök, yağ, 

yaprak, meyve gibi çeşitli kısımlarının tedavi edici özelliğinin olduğu, 

deneme yanılma yöntemiyle veya tesadüfen bulunmuştur. Edinilen bu 

tecrübeler nesillerden nesillere aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi son yıllarda doğaya dönüş sloganıyla 

birlikte daha da artmıştır. Günümüzde insanlar kimyasal içerikli 

ürünlerden kaçınarak daha çok bitkisel ve doğal ürünlere yönelmektedir. 

Bitkilere olan talebin bu denli arttığı günümüzde, elimizde tuttuğumuz bu 

zenginliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması, bitkilerin doğaya zarar 

vermeden tedarik edilmesi, insanlığın geleceği için oldukça önemlidir.  

Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkilerin ithalatından her yıl yaklaşık 300 

milyon dolarlık bir gelir elde etmektedir. Ancak, bitki çeşidindeki 

zenginliği ve bu bitkilerin endemik olma oranları göz önünde 
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bulundurulduğunda, elde edilen bu gelir düzeyinin oldukça düşük olduğu 

fark edilmektedir. Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkiler büyük oranda ham 

haliyle ihraç edilmektedir ve bu durum bitkilerin nispeten ucuz satılmasına 

sebep olmaktadır. Özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin toplandığı veya 

yetiştirildiği tesislerin yakınlarında, bu bitkilerin çeşitli şekillerde işlenip 

paketlenerek ihracatının gerçekleştirileceği tesislerin kurulması, elde 

edilen ihracat gelirini arttırabilir. Bununla beraber, yerel halkın tıbbi ve 

aromatik bitkiler konusunda bilinçlendirilmesi, bu bitkilerin nasıl ve ne 

zaman toplanacağı konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi ve devlet 

yardımıyla üreticilere gerekli kolaylıklar ve teşvikler verilerek tıbbi ve 

aromatik bitkilerin ihracatının arttırılması mümkün olacaktır. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler; sağlık turizmi, botanik, gastronomi 

turizmi, fotoğrafçılık, bitki gözlemleme ve benzeri birçok turizm çeşidi ile 

bağlantılı olduğundan bir turizm çekiciliği de oluşturma konumundadır. 

Hatay’da bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler müzesi; turizm çekiciliği 

yaratma, bitkilerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunma ve benzeri 

konularda sağladığı faydalarla, önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu tür 

müzelerin sayısının artmasının, turizm sektörü açısından olumlu etkileri 

olacaktır. Yine 2021 yılında Hatay’da gerçekleşecek olan EXPO2021 

fuarının Hatay için önemli bir şanstır. Fuarın, Hatay İlinin tıbbi ve aromatik 

bitkiler konusundaki reklam ve tanıtım eksikliğini gidereceği, eko-turizm 

kapsamındaki faaliyetlere ciddi katkılar sunacağı düşünülmektedir.  

Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkiler büyük oranda doğadan 

toplanmaktadır. Tam olgunlaşmadan, bilinçsiz şekilde ve yanlış toplama 

teknikleriyle toplanan bazı endemik türdeki bitkilerin nesli tehlike 

altındadır. Tüm bunları düşündüğümüzde, turizm hareketlerinin ilgili ülke 

ve bölgeye sağladığı döviz, istihdam gibi kazanımların dışında, doğaya 

zarar vermeden ve sürdürülebilirliği hedef alan eko-turizm anlayışı 

sayesinde; yerel halkta oluşacak bilinçle birlikte bu bitkilerin nesilleri de 

devam ettirilebilir. Sağladığı bu faydalar göz önüne alınarak, eko-turizm 

kapsamında yürütülen faaliyetlere gerekli önem ve desteğin verilmesi 

gerekmektedir. Hatay’daki eko-turizm hareketini arttırmak için; 

 En başta bölgede yaşayan yerel halka bitkiler hakkında 

çeşitli seminer ve eğitimler verilerek, halkın bu konuda 

bilinçlenmesi ve bitkilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

gerekmektedir. 

 Eko-turizm arzını ve talebine arttırabilmek için seyahat 

acenteleri, tur operatörleri ve turizmle ilgili diğer kurum ve 

örgütlerle fikir alışverişi yapılmalıdır.  

 Paket turlarla Hatay’ı ziyarete gelen turistlerin seyahat 

rotalarına tıbbi aromatik bitkiler müzesi, bitkileri 
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gözlemlemek için doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler 

eklenebilir. 

 Özellikle gastronomi yönüyle ön plana çıkan Hatay’ın 

yemeklerinde birçok aromatik bitki kullanılmaktadır. 

Gastronomi turisti olarak Hatay’a gelen turistlere, doğa 

yürüyüşleriyle birlikte, yemeklerde kullanılan aromatik 

bitkilere ulaşma, gözlemleme, usulüne göre toplama ve 

satın alma hizmetleri sunulabilir. 

 Tarım ve çiftlik turizmi, botanik turizm gibi alternatif 

turizm türleri için gerekli tesis ve altyapı çalışmaları 

yapıldıktan sonra, hedef pazarı belirlenerek bu turizm 

ürünlerinin pazarlanması yapılabilir. 

 EXPO2021 eko-turizm hareketlerinin devamlılığı için bir 

reklam, tanıtım ve tesisleşme fırsatı olarak görülmelidir ve 

bu tür fuar, festival gibi aktivitelerin sayısı arttırılmalıdır. 
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KÜLTÜR COĞRAFYASINDA FESTİVALLERİN KÜLTÜRÜN 

YAŞATILMASI VE KIRSAL TURİZM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK 

ÖNEMİ  

“ULUSLARARASI UZUNYAYLA ÇERKES KÜLTÜR 

FESTİVALİ” ÖRNEĞİ 

The Importance of Festıvals in Cultural Geography in Terms 

Maıntaınıng Culture and Rural Tourısm Attractıon 

The Case of “International Uzunyayla Circassian Culture Festival” 

 

Sevda Çetinkaya 

 

Giriş 

Kültür kavramı kapsamı nedeniyle çeşitli disiplinlerin konusu olarak 

farklı şekillerde tanımlanmıştır(Topçu 1961:196), (Eliot, 1981: 20-27), 

(Glazer 2005;607), Zimolzak ve Stansfield (1983). Bu tanımlarda geçen 

ortak yön kültürün, birlikte yaşamaktan doğan bir toplumsal birikim 

olduğudur. Genel anlamıyla kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı 

kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, 

inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini 

oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, 

dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda, düzeni de sağlayan maddi 

ve manevi değerlerin bütünüdür. 

(www.kultur.gov.tr/TR,96254/kultur.html) (Erişim:10. 08. 2019) 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 

tarafından “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması 

Sözleşmesi” 2. maddesinde, somut olmayan kültürel miras; 

“Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel 

miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, 

anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve 

kültürel mekanlar” olarak tanımlanmıştır. Aynı sözleşmede nesilden nesile 

aktarılan somut olmayan kültürel mirasın, içinde bulunulan mekan ve 

zaman etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılacağına 

ve bu durumun kimlik ve devamlılık duygusu vereceği vurgulanmaktadır. 

Somut olmayan kültürel miras kapsamında; sözlü gelenekler ve anlatımlar, 

gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve 

evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ve el sanatları geleneği özellikle 

vurgulanmıştır. (teftis.ktb.gov.tr) (Erişim:14.08.2019)  

                                                           
  (Dr. Öğr. Üyesi); Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü      
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UNESCO tarafından hazırlanan broşürde somut olmayan kültürel 

mirasın vurgulanan özellikleri; Geleneksel, çağdaş ve aynı zamanda canlı, 

Kapsayıcı, Temsili ve Topluluk temelli olduğudur (Karabaşa 2014/4) . 

Bu özellikler irdelendiğinde; somut olmayan kültürel mirasın 

geçmişten gelen ve günümüzde de yaşıyor olması özelliği, toplumların 

geçmişle bağlantılarını koparmadan varlıklarını sürdürmelerini sağlarken, 

kapsayıcı özellikte olması ile toplulukları bir arada tutan birleştiricilik 

özelliği yani benzetmek gerekirse bir yapı harcı gibi değerlendirilebilir. 

Temsili olması ile, kültürel mirasın nesilden nesile aktarılması, hatta etki 

alanını yakın coğrafyalarda genişletmesi, topluluk temelli olması ile de ait 

olduğu topluluk, grup ya da bireylere aidiyet ve kimlik duygusu 

vermektedir. Bu nedenle önemlidir ve korunmalıdır.  

Toplumların kültürel özelliklerinin oluşmasında, bulunulan coğrafi 

mekanın da önemli ölçüde etkisi vardır Coğrafi mekan, toplumların gelir 

kaynaklarını, kıyafetlerini, yemeklerini, eğlence kültürü, vb. kısacası tüm 

yaşam biçimini etkileyen faktör olarak, bu yaşam biçiminde oluşan 

kültürel özellikleri de doğal olarak şekillendirecektir. Kültür coğrafyası 

mekan ile insan arasındaki bu ilişkiden doğmuştur (Sandal, 2007:474). 

Günümüzde yaşam koşullarının değişmesi, kırsal kesimden kente göç, 

kentlerde farklı kültürel özelliklerin olması gibi durumlar, yöresel kültürel 

özelliklerin yaşatılması ve sürdürülmesinde bazı zorluklara neden 

olmaktadır. Bunun sonucu olarak zaman içerisinde kültürel yapıyı 

oluşturan bazı özellikler günün koşullarına göre evrilmekte ve 

değişikliklere uğramaktadır. Dünyanın giderek küreselleşmesi karşısında 

toplulukları esşiz kılan, kendilerine has kültürel özelliklerin korunması 

daha da önem kazanmaktadır. 

Kültürel değerlerin toplumları bir arada tutan harç olduğundan 

hareketle bunların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması 

da yine toplumların görevi olmalıdır. Gelecek nesillere aktarılmayan 

kültürel miras ögeleri tıpkı eski bir fiziki yapı gibi yıpranarak yok olmaya 

yüz tutacaktır (Ekici, 2004: 10). Kültürel ögelerin paylaşılması ve gelecek 

nesillere aktarılmasında bir aktarım aracı vazifesi gören festivallerin aynı 

zamanda toplumdaki sosyal yapının değişmesi ve gelişmesinde de önemli 

bir yeri vardır (Gül vd., 2013:213). Özellikle maddi olmayan kültürel 

mirasın korunmasında, yaşantılar ve deneyimler özel önem taşımaktadır. 

Festivaller somut olmayan kültürel mirasın korunmasında ve 

yaşatılmasında, gelenek- görenekleri yaşama ve yaşatma olanağı sunması, 

aynı anda pek çok kişiye ulaşması ve bir araya getirmesi nedeniyle önemli 

birer araçtır. Kültürel kodların ve geleneklerin o topluma ait insan grupları 

tarafından hep birlikte icra edilmesi ve hatırlanmasını sağladığı için, 

kültürel iletişimin etkin bir biçimde gerçekleştiği organizasyonlardır (Aksu 

2017).  
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Diğer taraftan bu tür organizasyonlar bir rekreasyonel faaliyet olarak 

kırsal turizmi geliştirmek için kullanılabilecek bir araç olarak da 

değerlendirilebilir. Günümüzde geleneksel turizm anlayışının yerine, 

alternatif turizm faaliyetlerine olan ilgi hızla artmaktadır. Doğayla daha 

fazla iç içe olma, köy veya çiftlik hayatını deneyimleme, farklı kültürden 

insanları ve kültürel özellikleri tanıma, gibi alternatif turizm çekicilikleri 

özellikle büyük şehirlerde yaşayanların yapmak istediği faaliyetlerdir. 

Festivaller de bu ortamın oluşması ve yaygınlaşmasının en önemli kültürel 

araçlarından bir tanesidir (Er,2001). Dolayısı ile ekonomik kalkınmanın bir 

aracı olarak da görülmelidir (Atak vd.2017). 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Festival, bir veya daha çok özelliğin 

tanıtılmasının yanında eğlence amacına da hizmet eden ve kalabalıkların 

katıldığı, programı önceden hazırlanmış gösteri veya şenlik 

(https://sozluk.gov.tr/) (Erişim:14.03.2019) olarak tanımlanırken 

Giritlioğlu vd. (2015: 308).  festivallerin belirli zaman periyoduna bağlı 

olduğuna vurgu yaparak kutlama, anma veya paylaşma amaçlı düzenlenen, 

toplumun sahip olduğu sosyal ve kültürel zenginliklerin sergilendiği 

etkinlikler olarak tanımlamıştır. Başlangıçta daha çok dini nedenlerle 

ortaya çıkan festivaller, daha sonraları farklı konuların da işlendiği 

organizasyonlar haline gelmiştir. Dini festivallere örnek olarak Hindistan 

ve Kamboçya’da geleneksel olan Holi Festivali verilebilir.  Bir ürünün 

konu edildiği ve hasat dönemini başlatan festivaller; Bozcaada Bağbozumu 

Festivali,  Müzik tiyatro, sinema gibi sanatsal içerikli festivaller; Cannes, 

Antalya film festivalleri gibi. Genel kapsamlı yöre ve kültürel ögelerin 

tanıtıldığı festivaller  ̧Uluslararası Manisa mesir macunu festivali gibi.  

Süreç içerisinde festival organizasyonları turizm açısından da önem 

kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Dünyada geleneksel hale gelen ve çok büyük 

kitleleri çekebilen pek çok festival mevcut olup bunlar arasında ilk akla 

gelenler arasında İspanya’nın Domates ve Las Fallas Festivalleri, 

Brezilya’da Rio Karnavalı, İtalya’da Venedik Festivali, sayılabilir.  

Araştırmaya konu olan “Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür 

Festivali” Kayseri ili Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar mahallesinde yapılan 

bir organizasyondur. Pınarbaşı, yüzölçümü olarak Kayseri’nin en büyük 

ilçesi olup (3328 km²) İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılırmak bölümü 

sınırları içerisinde kalmaktadır. Kayseri’nin doğusunda bulunan Pınarbaşı 

ilçesi Kayseri şehir merkezine 89 km uzaklıktadır (Şekil 1).   
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Şekil 1.Lokasyon Haritası. 

Tarihi M.Ö. 590 yıllarına dayanmakla birlikte, bugünkü Pınarbaşı 19. 

asrın ilk yarısında Sultan Aziz tarafından  “Aziziye” adıyla kurulmuş, 

Cumhuriyetin ilanından sonra, Pınarbaşı adını almıştır. 

(www.kayseripinarbasi.gov.tr) ( Erişim 17.07.2019). 

Sosyo-kültürel yapısı oldukça zengin olan Pınarbaşı’nın bu zenginliği 

farklı dönemlerde, çeşitli nedenlerle ilçeye gelen ve yerleştirilen 

göçmenlere bağlı olarak şekillenmiştir. Bu durumun sonucu olarak 

Pınarbaşı farklı kültürel özelliklere ev sahipliği yapmaktadır. 1861-1864 

yılları arasında Pınarbaşı civarı ve Uzunyayla’da Kafkas göçmenleri, 

Pınarbaşı ve Zamantı tarafında Avşar Aşiretleri daha çok bulunmaktadır. 

93 (Osmanlı-Rus) Harbinden sonra Kars ve Ardahan’dan gelen göçmenler 

ilçe merkezinde, 1956 yılında Balkanlardan gelen göçmenler de daha 

küçük gruplar halinde Pınarbaşı’nın Küçük Gümüşgün mahallesi ve farklı 

köylerde iskân edilmişlerdir (http://www.kayseripinarbasi.gov.tr). (Erişim 

17.07.2019) 

Ana yol güzergahları üzerinde bulunan yerleşim birimleri genellikle 

ekonomik ve sosyal açıdan gelişmektedir. Ancak Pınarbaşı ilçesi, Doğu 

Anadolu’yu İç Anadolu’ya ve batıya bağlayan ana güzergah olan Kayseri-

Malatya yolu ve Sivas-Kahramanmaraş yollarının kavşağında 

bulunmasına rağmen gelişme gösterememiş ve giderek ekonomik anlamda 

zayıflamıştır. Ekonomik sıkıntılara bağlı olarak nüfus kaybeden ilçede, 
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dışarıya göçlerin yoğun olduğu yerler arasında Uzunyayla yöresi başta 

gelmektedir. Bu çalışmaya konu olan festivalin yapıldığı  Kaynar 

mahallesinin de bulunduğu Uzunyayla yöresi 1600-1750 m’ler arasında 

yüksekliği olan bir plato yüzeyi olup Zamantı çayı ve kolları tarafından 

yarılmıştır. Festivalin yapıldığı  Kaynar, Uzunyayla yöresinin en büyük 

kırsal yerleşim birimlerinden biri olup Büyükşehir yasasından önce nahiye 

merkezi iken, yasa ile birlikte Pınarbaşı’nın mahallesi olmuştur. 

Yörede başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İkliminin sert 

karasal iklim olması nedeniyle tarım ürünleri oldukça sınırlı olup daha çok 

tahıl tarımı yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ekonomik 

anlamda yetmemesi nedeniyle sürekli göç veren yörede, yeni ekonomik 

kaynakların devreye sokulması gerekmektedir. Turizm de bir bölgenin 

gelişmesinde değerlendirilebilecek kaynaklardan biridir.  

Pınarbaşı çevresinde festival adı ile veya festival kelimesi 

kullanılmadan adlandırılan birçok etkinlik düzenlenmektedir. Festivallerin 

kültürün yaşatılması ve kırsal turizm çekiciliği olarak öneminin ortaya 

konmaya çalışıldığı bu araştırmada, “Uluslararası Uzunyayla Çerkes 

Kültür Festivali”nin örnek olarak belirlenmesinin nedeni; geçim 

kaynakları açısından sınırlı olan Kaynar, hatta Pınarbaşı ilçesi genelinde 

şimdiye kadar yapılan en geniş katılımlı ve uluslararası nitelikte yapılan 

festival olması ve etkilerinin aradan geçen süre içerisinde de sürüyor 

olmasıdır. 

 

Yöntem  
Bu çalışmada özellikle maddi olmayan kültürel mirasın gelecek 

nesillere aktarılmasında festival vb. organizasyonların rolü ve bu tür 

organizasyonların kırsal turizm çekiciliği olarak etkisi,  Pınarbaşı ilçesinin 

Kaynar mahallesinde yapılan “Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür 

Festivali” örneğinde irdelenmiştir. Çalışmada ele alınan ve irdelenen 

festival, uluslararası boyutta ilk kez yapılmış olan 22-23 Temmuz 2017 

tarihlerinde yapılmış olan festivaldir. İrdelemede festival farklı boyutları 

ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bunlar; hazırlık süreci, festival içeriği, 

katılımcılar, festivalin süresi ve program akışı(resmi- serbest program) ile 

festivalin sonuçları ya da festivalden sonra yöredeki etkileri boyutlarıdır. 

Araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji araştırma 

deseninde tasarlanmıştır. Fenomenoloji(olgubilim) deseni farkında 

olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız 

olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2011:72). Çalışmada 

veriler, literatür taraması, görüşmeler, basın ve sosyal medya üzerinden 

derlenmiştir. Sosyal medya, insanların görüşlerini ve ortama yönelik görsel 

paylaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırma aracı olarak kullanmaları 

nedeniyle veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Festival hakkındaki 

değerlendirmelerin farklı bakış açılarını yansıtması bakımından görüşme 
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yapılan kişilerin farklı mesleklerden ve yaşlardan olmasına özen 

gösterilmiştir. Görüşmelerin bir kısmı yüz yüze bir kısmı da telefonla 

gerçekleştirilmiştir. Festival alanı ayrıca araştırmacı tarafından gezilerek 

görüşmelerin bir bölümü burada yapılmıştır. 

Bulgular  

Pınarbaşı çevresinde bazen sivil toplum kuruluşlarının bazen yerel 

yönetimlerin organize ettiği farklı adlarla anılan festival vb. 

organizasyonlar yapılmaktadır. Bunlar arasında Dadaloğlu Şenlikleri gibi 

geleneksel hale gelerek her yıl yapılanlar olduğu gibi kırsal mahalleler 

ölçeğinde ilgili yerleşmelerin adlarıyla anılan İnliören Bahar Festivali, 

Methiye Köyü Şenliği vb. organizasyonlar da bulunmaktadır.  

Daha önce farklı zamanlarda Kaynar’da yapılan köy şenlikleri 2017 

yılında 22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde Uluslararası Uzunyayla Çerkes 

Kültür Festivali adıyla uluslararası boyuta taşınmıştır. Uluslararası 

organizasyon olması nedeni ile bir yandan beklentiler yüksek tutulmuş 

diğer taftan da titiz bir hazırlık süreci gerektirmiştir. Çok boyutlu bir yapısı 

olan festivallerin çeşitli bileşenleri ve bunların birbirleri ile ilişkilerinin 

incelenmesiyle bir festival okuması gerçekleştirilebilir (Smith 2009: 347). 

Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali, kültürel mirasın gelecek 

nesillere aktarılması ve bir turizm çekiciliği olarak kırsal turizme etkisinin 

ortaya konması amacıyla; festival hazırlığı süreci, festival içeriği, 

katılımcılar, festivalin süresi ve program akışı(resmi- serbest program) ile 

festivalin sonuçları ya da yöredeki etkileri, kırsal turizme katkıları 

boyutlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Hazırlık çalışmaları: Kırsal kesimlerde yaz aylarında köylerindeki 

işlerini yapmak üzere köye dönen vatandaşlar bir yıl sonra büyük bir 

etkinlik yapma ve daha kalabalık bir şekilde bir araya gelme dileğiyle 

köylerinden ayrılmaktadır. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali 

de böyle bir dilekten doğmuştur. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür 

Festivalinin hazırlık çalışmaları Ocak 2017’den itibaren başlamıştır. 

Hazırlık çalışmaları boyunca festivalin nasıl olacağı, nerede olacağı gibi 

konularda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve toplumda kanaat önderleri 

konumunda olan kişilerin görüşlerinin alındığı ve geniş bir mutabakat 

sağlanmış olduğu görülmektedir. Bu mutabakat sonucunda Festival 

organizasyon komitesi oluşturulmuş ve festival tamamlanıncaya kadar 

komite işleyişten sorumlu olmuştur(Foto 1).  
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Foto 1. Uluslararası uzunyayla çerkes kültür festivali afişi ve hazırlık 

toplantılarından bir görünüm.( http://uzunyaylahaber.com/ ) 

Çerkes kültüründe çok önemli bir yeri olan istişare etmek olarak 

tanımlayabileceğimiz wunafe farklı boyutları ve tarafları ile yapılır ve 

kararlar alınır. Yapılacak işin önemine ve etki alanına bağlı olarak 

istişareye katılan ve görüşüne başvurulanların sayısı değişebilir. Bu 

organizasyonun hazırlık sürecinde wunafe kültürünün yaşatıldığı, farklı 

sivil toplum kuruluşlarının ve toplumda kanaat önderleri konumunda olan 

kişilerin görüşlerinin alınarak geniş bir mutabakat sağlanmış olmasında 

görülmektedir. Komitenin görevleri arasında; programın hazırlanması, 

tanıtılması, festivale maddi destek verecek sponsorların bulunması, 

özellikle uluslararası konukların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması, 

festival alanının seçimi ve hazırlanması, ev sahibi konumundaki kişilerin 

belirlenmesi gibi festival öncesi hazırlık faaliyetlerinin yanında, festival 

esnasında ortaya çıkabilecek ihtiyaç ve aksaklıkların giderilmesi gibi 

görevler de sayılabilir. Profesyonel olmayan ve amatör bir ruhla bir araya 

gelen Komitenin, oldukça karmaşık ve festival esnasında belki de fark 

edilemeyen her türlü iş yükünün üstesinden geldikleri ve başarılı bir 

çalışma sergiledikleri görülmektedir. 

Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali, organizasyon fikrinin 

ortaya çıkışı ve hazırlık çalışmalarının başlangıcında, bu kadar geniş 

kesimden desteklenileceğinin tahmin edilmemesi nedeniyle ulusal boyutta 

düşünülmüştür. Organizasyonu maddi ve manevi olarak destekleyenlerin 

sayısının artması organizasyon komitesine güç vermiş ve festivalin 

uluslararası düzeyde yapılmasına karar verilmiştir. Festival adının ve 

afişinin süreç içerinde değişimi de bu durumu yansıtmaktadır. Görüşmeye 

katılanlar da bu yönde görüş bildirmişlerdir.  

Görüşmeye katılanlar, festivalin hazırlık boyutunu değerlenmek için 

yöneltilen soruda, Festivalin yer seçimi, konukların çeşitli ihtiyaçlarının 

giderilebileceği ortamlar, yörenin çeşitli ürünlerinin tanıtıldığı ve özellikle 

kadınlara yaptıkları çeşitli ürünlerini satma imkanı sunan satış alanları, 

çocuklar için düşünülmüş eğlence ve oyun parkları gibi hazırlıkları olumlu 

hazırlıklar olarak değerlendirmiştir.  

http://uzunyaylahaber.com/
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Ancak görüşmeye katılanların çoğunluğu(%80) bu imkanların 

yeterince kullanılamadığı düşünmektedir. Özellikle kadınları desteklemek 

için oluşturulmuş satış yerlerinin daha aktif ve yoğun kullanılması yöre 

halkına kısmen ekonomik katkı sağlayacaktır.  

Festivale katkı sağlayanlar ve destekleyenler arasında Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, Pınarbaşı Kaymakamlığı,  Pınarbaşı Belediyesi, Talas 

Belediyesi gibi Çerkeslerin yoğun yaşadığı yerlerin yerel yönetimlerinin 

dışında çevre ilçe belediyelerinin destek vermesi, organizasyon amaçları 

ile örtüştüğünü göstermektedir.   

Amatör bir ruhla oluşturulan organizasyon komitesinin profosyonel bir 

çalışma ortaya koyduğu söylenebilir. Bununla ilgili, basında geniş yer 

bulan, lansman toplantısı olarak haber olan tanıtım toplantısı düzenlenmesi 

basın ve halkla ilişkiler bölümünü başarıyla yürüttüklerini göstermektedir. 

Yapılan tanıtım toplantısında Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği  Başkanı 

İzhan Baykal’ın,  

    "Amacımız Uzunyayla’nın kültürel mirasını korumak, yöre 

dışında yaşayan vatandaşlarımızı bir araya getirmektir. Sosyal ve 

ekonomik değerler ile turizm değerlerimizi de ön plana çıkaracak 

festivalimize Türkiye genelinden ve uluslararası arenadan 

önemli ve çok sayıda katılım bekliyoruz." 

(http://www.hurriyet.com.tr/uluslararasi-cerkes-festivali-yarin-

basliyor-40527047   Erişim: 10.02.2018) 

ifadesi festivalin bu makaleye konu olan yönüne vurgu yapmıştır. Bir 

yandan “kültürel mirası korumak” diğer taraftan “Sosyal ve ekonomik 

değerler ile turizm değerlerimizi de ön plana çıkarmak.”  Tüm bunların 

gerçekleşmesinde kültürel özelliklerin ön planda tutulduğu görülmektedir. 

Herhangi bir maddi karşılığı olmaksızın ve şahsi çıkar sağlamaksızın 

yapılan bu özverili çalışmada kültürel özelliklerin yaşatılması ve 

unutulmaya yüz tutan özelliklerin yeniden ortaya konmasının hedeflenmiş 

olduğu organizasyon komitesince ifade edilmiştir. Bu kültürel özellikler 

arasında, misafirperverlik, geleneksel yemekler, oyunlar ve şarkıların yanı 

sıra günümüzde yaşam koşullarına bağlı olarak unutulmaya yüz tutmuş 

kültürel unsurlardan Uzunyayla atları ve atlı sporları, kültürü yansıtan 

geleneksel kıyafetler, takı ve mühür(damga) gibi unsurlar geniş kitlelere 

yeniden sunulmuştur.  

 Katılımcılar: Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali, hem 

izleyici katılımcılar hem de çeşitli etkinlikler gerçekleştiren katılımcıları 

olmak üzere, yörede şimdiye kadar yapılan en geniş katılımlı etkinlik 

olmuştur. Rusya Federasyonuna bağlı özerk cumhuriyetlerden, başta 

Kabardey- Balkar Özerk Cumhuriyeti olmak üzere bakan, akademisyen, 

sanatçı, müzik grupları, yazar- şair, iş dünyası, STK ve basın-medya 

http://www.hurriyet.com.tr/uluslararasi-cerkes-festivali-yarin-basliyor-40527047
http://www.hurriyet.com.tr/uluslararasi-cerkes-festivali-yarin-basliyor-40527047
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temsilcilerinden oluşan yabancı heyetler ile Ürdün, İsrail, Kıbrıs, 

Almanya, Fransa’dan konuklar Festivalin uluslararası katılımcıları 

arasında yer almıştır. Ulusal boyutta ise özellikle Çerkeslerin yoğun olarak 

bulunduğu dernek kurduğu yirminin üzerinde ilden davetli katılım olduğu 

organizasyon komitesi tarafından belirtilmiştir  

Festivalin protokolde yer alan katılımcılar arasında Türkiye’den Çevre 

Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti 

Milletlerarası İlişkiler Bakanı Anzor K’uraşınov, Kayseri milletvekilleri 

Hülya Atçı Nergis, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mustafa Çelik, Pınarbaşı Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Pınarbaşı 

Belediye Başkanı Dursun Ataş, İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş, 

Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, Göksun 

Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Kafkas Dernekleri Federasyonu 

(KAFFED) Genel başkanı Yaşar Aslankaya ile KAFFED’e bağlı 

derneklerden Kayseri Kafkas Derneği, Kahramanmaraş Kafkas Kültür 

Derneği, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği 

yöneticileri ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çeşitli sivil toplum 

kuruluşlarının yöneticileri dernek yöneticileri sayılabilir (Foto 2). 

 

Foto2.Uluslararası uzunyayla çerkes kültür festivaline katılan protokol 

üyelerinin geleneksel kıyafetleri ile karşılayan çocuklar ve program 

sunucuları (http://www.bursadabugun.com/) 

Festivale katılan ekipler arasında; Kayseri Kafkas Derneği Halk 

Dansları Topluluğu Aşemez, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği 

Kuban çocuk ekibi ve Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma 

Derneği Halk Dansları Topluluğu Şıble ÇER-KAD Korosu sayılabilir. 

Festivale katılan sanatçılar; Kuşha Doğan, Nahush Kerim, Azamat 

Bishtov, Azida Mish İvan Bakıj, Surhay Göç ile piyanist ve akordeon 

sanatçısı Tambi Cimuk’dur. Festivalin sporcu konukları ise Kayseri Atlı 

Okçuluk Kulübü başkanı ve sporcularıdır. Ayrıca ulusal ve uluslararası 

yayın kuruluşları röportaj ve canlı yayın yapmışlardır.  Katılan yayın 

kuruluşlarının daha sonra da tekrar programları olarak birkaç kez festival 

etkinliklerini ve röportajları yayınladıkları görüşmeye katılanlar tarafından 

belirtilmiştir. Böylece festivalin, çok daha geniş coğrafyada etkisi 

http://www.bursadabugun.com/
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görülmüş ve yörenin tanıtımında önemli bir araç olmuştur. Turizmin 

gelişmesinde tanıtım faaliyetlerinin önemi düşünüldüğünde Uluslararası 

Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali bir yandan çekicilik oluştururken diğer 

taraftan da tanıtım rolünü yerine getirdiği söylenebilir. 

Festivale yurt içi ve yurtdışından gelen sanatçıların söyledikleri 

çerkesçe şarkılar ile halk dansları topluluklarının oyunları, giydikleri 

geleneksel kıyafetleri kültürel özelliklerinin yansıtıldığı birer araç olarak 

değerlendirilmektedir. 

Festivale izleyici olarak katılanların sayısı, festival alanına girişte 

numaratör v.b. sayım aracı kullanılmadığından tam olarak tespit 

edilememekle, birlikte birinci gün on beş bin kişi, serbest programın 

uygulandığı ikinci gün ise dört bin kişi toplamda on dokuz bin civarında 

olduğu ifade edilmiştir.  

İçerik, Süre ve Program Boyutu: Bölgede yapılan daha önceki 

organizasyonlarda genellikle eğlencenin ön plana çıkarıldığı ve şenlik 

olarak değerlendirildiği görülmektedir. Uluslararası Kaynar Çerkes 

Festivalinin diğer organizasyonlardan en önemli farklarından birinin içerik 

boyutu olduğu söylenebilir. İki gün süren festivalin birinci günü resmi 

program gerçekleştirilmiş bu programda protokol konuşmaları, 

derneklerin koroları ve Halk Dansları Topluluklarının gösterileri, festivale 

katılan sanatçıların konserleri ilgiyle izlenmiştir  

1960’ lı yıllara kadar at yetiştiriciliği yanında atçılık sporunun da 

geliştiği (Akay 2017) yörede, panayır ve at yarışları yapıldığı 

bilinmektedir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte atların önemi ve 

mevcudiyeti azalmıştır. Günümüzde neredeyse hiç at kalmayan yörede 

Kayseri Atlı Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü’nün binicilik ve okçuluk 

gösterileri festivalin en ilgi çeken etkinliklerinden biri olmuştur. 

UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî 

Listesine 2019 yılında dahil edilen okçuluk, festivalde atlı okçuluk 

disiplini ile yer almıştır. Gösteriler, gençler tarafından merak ve ilgi ile 

izlenirken daha yaşlı kesime nostalji yaşattığı görüşmelerde ifade 

edilmiştir. Festivalde ayrıca geleneksel Çerkes motiflerinin kullanıldığı 

moda tasarım defilesi ve Çerkeslerin kültürel özelliklerini konu alan 

çalışmaların yer aldığı resim sergisi yapılmıştır Bu etkinlikler yörede ilk 

kez gerçekleştirilen etkinlikler olup dikkat çekmiştir.  

Festivale katılan sanatçıların söyledikleri Çerkezce şarkıları ve dansları 

ile kültürün yaşatılması ve aktarılmasında önemli bir faktör olarak 

değerlendirilebilir Piyanonun dahi sanatçısı olarak tanınan Tambi Cimuk 

ise festivalde Çerkeslerin müziklerinde daha çok kullandıkları enstrüman 

olan akordeon dinletisi sunmuştur.  
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Çerkeslerin farklı değerlerini, kültürel ve sanatsal zenginliğini de ortaya 

koyan etkinlikler izleyiciler tarafından beğenilmiştir (Foto 3). 

 

 

  Foto 3.  Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivalindeki 

etkinliklerden görünümler        (www.facebook.com). 

Festivalin ikinci günü sergiler devam etmekle birlikte serbest program 

olarak da tanımlanan ve izleyici olarak katılanların daha küçük gruplar 

halinde eğlendikleri ve uzun süredir birbirini göremeyenlerin sohbet edip 

hasret giderdikleri ve daha küçük gruplar halinde geleneksel oyunlarını 

oynadıkları program uygulanmıştır. Bu serbest program sayesinde bir 

yandan kadim arkadaşlıklar ve geçmiş yad edilmiş diğer taraftan 

Türkiye’nin ve Dünyanın farklı bölgelerinden gelenlerle tanışılarak yeni 

dostluklar kurulmuş ve kültür alışverişi gerçekleştirilmiştir ve kültürel bazı 

özellikleri uygulama imkanı sağlanmıştır. Serbest etkinliklerde festivalin 

ilk gününde izleyici konumunda olanların aktif oldukları, otantik 

oyunlarını sergiledikleri söylenebilir.(Resim 4). 
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Resim 4.Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivalindeki serbest 

etkinliklerden görünümler(www.facebook.com). 

Kültürel özelliklerin önemli bir parçası da yöresel yemeklerdir. 

Festivale katılanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerler 

konusunda Kaynar mahallesinin imkanlarının yeterli olmayacağı 

düşüncesi ile Kayseri’de bir yemek şirketi ile anlaşma yapılmış yöresel 

tatlar ve yemekler çıkarılmıştır.  

Bilindiği gibi kültür bir birikim olup sözle aktarılmasından ziyade 

yaşatılarak aktarılması mümkündür. Çalışmanın başında da ifade edildiği 

gibi UNESCO tarafından hazırlanan ve somut olmayan kültürel mirasın ne 

olduğunu tanıtan broşürde altı çizilen özelliklerde “ait olduğu toplum 

tarafından benimseniyor ve yaşatılıyor olması” gerekmektedir. Yaşama 

yaşatma imkanı ortadan kalktığı zaman kültürel özellikler yok olma 

tehdidiyle yüz yüze kalmaktadır. Araştırmada içerik boyutunu 

değerlendiren katılımcıların büyük çoğunluğu zengin bir içerik sunulduğu 

konusunda görüş bildirmişlerdir. Üç katılımcı ise kültürün yaşatılmasında 

en etkili yollardan birinin dil kullanımı olduğunu bildirmiş ve buna yönelik 

olarak tiyatro, skeç gibi etkinliklerin de programa dahil olması gerektiğini 

belirtmiştir.  

Festival içeriğinin zengin olmasına karşılık sürenin iki gün olması 

nedeniyle yoğun bir program olduğu söylenebilir.  Festival süresinin en az 

bir gün daha uzatılarak yukarıda belirtilen tiyatro, skeç gibi etkinliklere de 

yer verilebileceği görüşmelerde ifade edilen temennilerden biridir.   

Festivalin Sonuçları: Festivali sonuçları bakımından değerlendiren 

tüm katılımcılar olumlu değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu 

değerlendirmelerde öncelikle “birlikten kuvvet doğar” anlayışının 

güçlendiğini, birbirlerine güven duygusunun tazelendiği, içinde 

yaşadıkları ve sahip oldukları değerlerin bir kez daha farkına vardıkları ve 

korunması gerektiği fikrinin güçlendiği öne çıkmaktadır.  

Kültürü yaşama, yaşatma ve aktarmaya etkisi yönüyle değerlendirme 

yapmaları istendiğinde geleneksel oyunların, müziğin, yemeklerin ve 

çerkeslerin sosyal hayatını ve ilişkilerini düzenleyen adetlerin(Xabze) 

yaşatıldığını ve bu sosyal normlara uyulduğunu ifade etmişlerdir. Bu genel 

http://www.facebook.com/
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değerlendirmeye örnek olarak Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel 

Başkanı Dr. Nusret Baş federasyonun resmi web sitesindeki teşekkür 

yazısında;  

    “…..Uzunyayla Çerkes Kültür Festivalinde, yurt içinden ve 

yurt dışından katılan sanatçılar, müzik grupları, folklor 

ekipleri, atlı okçuluk kulübü, defile grubu Çerkes kültürünün 

doyumsuz lezzetini sunmuş, tüm katılımcılar uyanmak 

istemedikleri bir rüyaya dalmıştır. Ayrıca festival boyunca da 

Çerkes Xabzesi bariz bir şekilde kendisini göstermiştir. 

Katılımcıların kılık kıyafeti, çevre temizliği konusundaki 

duyarlılığı, ağır başlılığı, ölçülü ve saygılı tavırları, asalet ve 

nezaketleri akıllarda kalan güzellikler arasında yerini almıştır. 

Kaynar Çerkes Kültür Festivalinde yaşadıklarım ve 

gördüklerim; halkımız adına içimdeki umutları bir kez daha 

yeşertmiş, geleceğimiz konusundaki endişelerimin yersiz 

olduğunu göstermiştir…” (http://www.cerkesfed.org/ ) 

(Erişim 17.03.2018) 

şeklinde duygu ve düşüncelerini ifade etmiştir. 

Festivalin günümüze yansıyan sonuçları değerlendirildiğinde; yöre 

halkı arasındaki birlik beraberlik duygusunun artması, şimdiye kadar sahip 

çıkılamayan bazı değerlere sahip çıkılması gibi özellikler söylenebilir. 

Örneğin köyde bulunan ve atıl durumda olan Taş Mektep binasının 

onarılması ve kültür merkezi olarak kullanıma açılması için girişimlerde 

bulunulması, mezarlık ağaçlandırma çalışmaları gibi.  

Çalışmada görüşlerini aldığımız Kaynar Mahallesi muhtarı Sedat 

Uluışık: 

“…..Festivalin yapılmasında; mekan hazırlığı, malzeme hazırlığı 

ve personel desteği gibi ön hazırlık çalışmalarında ve festival 

esnasında çeşitli ihtiyaçların karşılanmasında hem kamu 

kuruluşlarının hem de yerel yönetimlerin çok önemli destekleri 

oldu, çok sahiplendiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz bu 

sürece girdiğimizde gerçekten bu kadar destek göreceğimizi de 

düşünmüyorduk. Çok şükür çok güzel bir festival oldu. 

Kalabalıkların olduğu yerlerde bazen istenmeyen olaylar da 

olabiliyor. Burada böyle olumsuz bir durum hiç olmadı. Gelenler 

teşekkür ederek ayrıldı. Şimdi bize destek verenler, hangi konuda 

olursa olsun her zaman destekleyeceklerini söylüyorlar. ….. 

Köyümüze ekonomik katkı sağlama konusunda tabi zayıf kaldı, 

zaten böyle bir amacımız da yoktu. Ama bu konuda köylümüz 

bilinçlense neden olmasın? Burada çekim yapan televizyon 

kanallarıyla festival ve yöremiz tanıtıldı. Seneye katılımın daha 

http://www.cerkesfed.org/
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fazla olacağını düşünüyorum. Belki o zaman değerlendirilebilir” 

demiştir.    

Kırsal Turizm Çekiciliği: Bir turistik ürünün oluşturulabilmesinde 

yörenin ulaşılabilirliği, turizm işletmelerinin varlığı ve 

çekicilik(Kızılırmak 2006:182) temel özelliklerdir. Bunlardan 

ulaşılabilirlik açısından yöre oldukça elverişi konuma sahiptir. Ana 

karayolları kavşağında yer alması ve Kayseri Erkilet Havaalanına 85 km 

uzaklıkta olması ve yol kalitesi bakımından iyi olması erişilebilirlik 

açısından elverişli koşullara sahip olduğunu göstermektedir.  Festival vb. 

etkinlikler genellikle sosyal ve kültürel kutlama etkinlikleri olarak 

görülmekle birlikte ekonomik faaliyetlerin sınırlı olduğu yerlerde 

ekonomik hayata alternatif gelir kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bu 

nedenle günümüzde yerel etkinliklerin düzenlenmesine yönelik 

çalışmalara önem verildiği(Kızılırmak 2006:182) görülmektedir. 

Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali içeriği itibarıyla kırsal 

turizmi harekete geçirecek önemli bir fırsat olmakla birlikte yeterince 

değerlendirilememesi kırsal turizmle ilgili olarak yöre halkının yeterince 

bilgilendirilmemesi ile ilgili olduğu söylenebilir. 2018 yılında ikincisi de 

gerçekleşmiş olan festivale katılımın 50 bin kişiye ulaştığı 

(http://www.kentgundemi.com.tr/9-uluslararasi-uzunyayla-cerkes-kultur-

ve-sanat-festivali/) (Erişim Tarihi:14.10. 2018) dikkate alınırsa, 2017 

yılında yapılan ve araştırmaya konu olan festivalin çekiciliği daha iyi ifade 

edilmiş olur. Ancak bu çekiciliğin turizm amaçlı kullanılmasında ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yöre halkının bilinçlendirilmesi 

gereklidir.  

Katılımcıların konaklama ve diğer ihtiyaçlarını giderebilecekleri 

işletmelerin olması, katılımcıların hemen hemen tüm ihtiyaçlarının yörede 

karşılıyor olması turizmde talebi karşılayan faktörlerdendir. Uluslararası 

Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali Kaynar’da yapılmış olmakla birlikte 

turizm işletmelerinin olmaması nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı Kaynar 

ve civar köylerde konaklamıştır. Kaynar ve yakın köylerde konaklayanlar 

Çerkes geleneklerine göre misafir olarak ağırlanmıştır. Pınarbaşı’nda 

konaklama için sınırlı yatak kapasitesine sahip olan öğretmenevi gibi 

kurumların yanında öğrenci yurtları ayarlanmıştır. Yeme–içme ihtiyaçları 

Kayseri şehir merkezinden Festivali destekleyen kişi ve kurumlarca 

karşılandığı için bu kalemde harcama yapılmamış dolayısı ile ekonomik 

girdisi olamamıştır. 

Festival ile ilgili görüşlerini aldığımız kişilerden, ulusal ve uluslararası 

katılımcıların olduğu bu Festivali kırsal turizm çekiciliği olarak 

değerlendirmeleri istendiğinde; tanıtım faaliyeti olarak etkili olduğu, ancak 

ekonomik girdi açısından aynı derecede etkili olmadığını ifade etmişlerdir. 

Böyle düşünmelerine gerekçe olarak turizmin gelir getirici faaliyet olduğu, 

bu etkinlikte bu boyutun sınırlı kaldığını belirtmişlerdir. Festival alanında 
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özellikle kadınlara yönelik olarak düşünülmüş yöredeki çeşitli 

ürünlerin(yöresel yemekler, süt ürünleri, el sanatları) satışının 

yapılabileceği alanlar oluşturulmasına rağmen buraların yeterince 

değerlendirilemediğini belirtmişlerdir. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinden 

gelen televizyonların canlı yayın programları ve çeşitli röportajların 

yayınlanması, sosyal medya aracılığı ile paylaşımlar yapılması nedeniyle 

daha sonra yapılacak organizasyonlarda katılımcı sayısının daha da 

artacağını ve kırsal turizme katkısının artacağını ve yöre halkının da 

bundan faydalanacağını umduklarını ifade etmişlerdir.  

Basından da takip edildiği gibi yönetici konumundaki uluslararası 

katılımcılar, Kayseri’de yerel yöneticiler ve sanayicilerle de görüşmeler 

yaparak işbirliği olanaklarını değerlendirmişlerdir. Bu anlamda 

Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali eğitim, ticaret, turizm gibi 

çeşitli konularda uluslararası işbirliği adımlarının da atıldığı bir 

organizasyon olmuştur.  

SONUÇ  

Çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Hazırlık çalışmaları boyunca farklı dernek ve toplumda önder 

durumunda olan kişilerin görüşlerinin alınmış olması Çerkes kültüründe 

bulunan istişare(wunafe) olarak da tanımlanabilecek danışma kültürünün 

yaşatılmasına katkı sağlamıştır. 

Festival alanında ve çevresinde çeşitli ihtiyaçların giderileceği şekilde 

çocuk oyun parkları vb. hazırlanması katılımcılar tarafından olumlu 

değerlendirilmiştir.  

Katılanların sayısının fazla olması nedeniyle konaklama sıkıntısı 

olmuş, başka ülkelerden gelen davetliler Kayseri’deki otellerde 

ağırlanmıştır. İzleyici olarak katılanların bir bölümü Kaynar ve yakın 

mahallelerde ağırlanarak misafirperverlik kültürü kısmen de olsa 

yaşatılmıştır.  

Ulusal ve uluslararası katılımcıların fazla olması ve özellikle 

uluslararası katılımcıların farklı kesimlerden heyetleri içermesi festival 

sonrasında da Kayseri’de yöneticiler ve iş dünyası ile görüşmeler yapması 

ticari ilişkilerin de geliştirilebileceğini göstermektedir. 

Festival içeriği yönüyle doyurucu olmuş ve kültürel özellikler yer 

almıştır. Ancak İzleyiciler festivalde konusu Çerkes gelenekleri olan 

tiyatro ve skeçlerin de olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Festival bölgenin tanıtılmasında etkili olmakla birlikte, ekonomik girdi 

açısından aynı derecede etkili olmadığı söylenebilir. 

Öneriler: Bu çalışma sonucunda “Uluslararası Kaynar Festivali” 

örneğinden yola çıkılarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 
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• Katılanların daha uzun soluklu kalabilmelerine olanak sağlayacak 

etkinliklerin olması, 

• Kültürü yaşatacak olan kişileri bir araya getirmesi ve kültürün 

aktarılması amacıyla Festivalin sürekliliğinin sağlanması, 

gelenekselleşmesi, 

• Kırsal turizmi geliştirme ve yöreye ekonomik katkı sağlaması adına 

konaklama imkanlarının Pınarbaşı ve Kaynar’da olması,  

• Yöresel tatların ve ürünlerin bu kapsamda değerlendirilmesi ve satışa 

sunulması (örneğin coğrafi işaret almış olan Çerkes peyniri, el işi 

ürünleri), 

• Yörede festival v.b. organizasyonların aynı zamanda bir turizm 

çekiciliği olarak değerlendirilebileceğine yönelik bilgilendirme 

toplantılarının yapılması önerilmektedir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE KARBON 

AYAKİZİ VE TURİZM İLİŞKİSİ 

Burcu Ilgaz 

 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızla artması ve bununla beraber gelişen teknoloji ile 

birlikte çevresel sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Çevre kirliliğinin en 

önemli göstergelerinden biri de hava kirliliğidir (Bıyık ve Civelekoğlu, 

2018:158). Karbon ayak izi kavramı, insanların çevreye olumsuz etkilerini 

sayısal olarak ifade etmektedir. Bu ifade şekli, tüketimin çevreye duyarlı 

bir yapıda olabilmesinde yardımcı olur (Wood ve Dey, 2009:249).  

Sanayi devrimi sonrasında ekonomik gelişmenin artması, insan 

hayatının uzamasına ve dünya nüfusunun hızla artmasına sebep olmuştur. 

Nüfus artışı, enerji tüketimini ve karbondioksit emisyon oranlarını da 

beraberinde yükseltmiştir. Son birkaç yüzyılda dünya nüfusu altı kat artmış 

ve karbondioksit salınımı ise 21 kat artış göstermiştir (Karaçal ve Tüfenkçi, 

2010). Nüfusun artması ile birlikte doğal kaynaklar hızla tükenmekte, 

insan kaynaklı sera gazı emisyonu artmakta ve çevre kirliliği gibi sorunlar 

ortaya çıkmaktadır (Bilget vd., 2014:902). Karbondioksitin sera gazları 

üzerinde payı oldukça büyüktür. Bu nedenle karbondioksit ve sera gazı ile 

ilgili ülkeler yaygın yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Devletler, insan 

kaynaklı oluşan sera gazlarını önleyebilmek için karbon salınımını 

sınırlandırarak, azaltıcı yaptırımlar uygulayıp, karbon yutakları ve hazneler 

oluşturup insan kaynaklı sera gazı salınımını önleyici hamleler yapmaya 

başlamaktadır. Buradan hareketle de ormanların ve yeşilliklerin sayılarının 

artması sera gazlarının muhafaza edilmesinde kritik rol üstlenir. Her ne 

kadar kağıt üzerinde ormanların, yutakların varlığı çok önem arz ediyor 

olsa da yutakların sera gazını hapsetme etkisinin hesaplanması 

matematiksel olarak henüz tam anlamıyla tatmin edici düzeyde değildir 

(Bal vd., 2017:207). 

Çevresel sorunların ortadan kaldırılabilmesi için en önemli nedenlerden 

biri olan fosil yakıt tüketiminin azaltılması ve sınırlandırılması 

gerekmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen Kyoto Protokolü ile birlikte 

ülkelerin atmosfere saldıkları sera gazı emisyonlarını azaltma 

yükümlülüğü getirilmiştir (Ergün ve Polat, 2015:118).  

Türkiye, karbon salınımı bakımından değerlendirildiğinde karbon 

emisyon oranı (MtCo2 500-5000 arasında) oldukça yüksek olan ülkeler 

arasındadır (Eşitti ve Duran, 2018:598).  

                                                           
 (Dr. Öğr. Üyesi); Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksek Okulu, Antalya, 

Türkiye. E-mail: burcuilgaz@akdeniz.edu.tr 
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Şekil 1: Ülkelere Göre Karbon Emisyon Oranları 

 

Kaynak: Eşitti ve Duran, 2018:598 

Turizm sektörünün hızla artan yapısı çevresel bakımdan olumsuz etki 

yaratabilmektedir. Özellikle dış turizm hareketliliği destinasyonlarda hızla 

yapılaşma ile birlikte bozulmaya sebebiyet verebilmektedir (Akpınar, 

2003:6). Turizm sektörü Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren hızla artış 

göstermiş ve bu durum destinasyonlara olan talebi zaman içerisinde 

arttırmıştır (Lordoğlu, 2009). 

Türkiye’nin karbon ayak izi ele alındığında, ekolojik ayak izini % 46 

oranı ile karbon ayak izinin oluşturduğu görülmektedir. Karbon ayak izi 

oranının bu oranda yüksek olmasının en önemli nedeni Türkiye’nin enerji 

yoğun üretim ve ithalat yapısının varlığı ve ulaşım sorunudur. Seyahat 

aktivitelerinin turizm sektörde önemli bir pay aldığı göz önüne alındığında, 

turizm amaçlı seyahatlerin neden olduğu karbon emisyon oranlarının 

incelenmesi, karbon ayak izinin azaltılması için gereklidir (Eşitti ve Duran, 

2018:598). Son zamanlarda turizm faaliyetleriyle birlikte çevresel 

korumanın önemi de artmaya başlamıştır (Şahin, 2018:33). 

Turizm faaliyetlerinin karbon izlerine olan etkisine yönelik ilk çalışma 

Ekim 2017’de Davos’ta gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Turizm 

Konferansı’nda dile getirilmiştir. Bu çalışmaya göre dünya turizm 

endüstrisinde 2005 yılında 1.300 Mega ton CO2 salımı gerçekleştirilmiştir. 

Bu değerlere ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Şenerol, 

2010:94).  

Tablo 1: 2005 Yılı Dünya Turizm Emisyon Değerleri 

 CO2(Megaton) 
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Hava Ulaşımı 515 

Otomobil  420 

Diğer Ulaşım Araçları 45 

Konaklama 274 

Aktiviteler 48 

TOPLAM 1,302 

Dünya Toplamı 26,400 

Oranı (%) 4.9 

Kaynak: UNWTO, (2008) “Climate Change and Tourism-Responding to 

Global Challenges” s.3 

 

“Turizmin fosil yakıt kullanımına yönelik faaliyetleri iki ana gruba 

ayrılabilir. İlki, ziyarete gidilen yerdeki enerji tüketimi (otel, ulaşım vs.) ve 

ikincisi ziyarete gidilecek yere yapılan seyahate bağlı enerji tüketimidir. 

Ziyarete gidilen yerdeki enerji talebi, havaalanından otele ulaşım, günlük 

geziler, yemek, ısıtma, soğutma, temizlik, gıda ve ürün ithalatı, diğer 

hizmet talepleri vb. ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelere yapılan turizme bağlı seyahatler büyük oranda havayolu 

taşımacılığına dayanmaktadır. Havayolu taşımacılığı küresel ısınmada 

büyük bir etkiye sahiptir. Sonuç olarak turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir 

kılınması iklimsel ve çevresel süreçlerin korunmasını gerekli kılmaktadır. 

Dolayısıyla turizme yönelik yatırımlar planlanırken çevresel korumanın ön 

plana çıktığı sürdürülebilir turizm olarak adlandırılan uygulamalar dikkate 

alınmaya başlanmıştır” (Tandoğan ve Genç, 2019:222). 

Tüm bu hususlar göz önüne alınarak yapılan bu çalışmada Türkiye 

turizmi ile karbondioksit salınımı arasındaki ilişki ele alınmıştır. 

Çalışmada ilk olarak konu ile ilgili literatür incelenmiş ve daha sonra elde 

edilen turist sayısı ve karbondioksit emisyon oranı arasındaki ilişki 

ekonometrik olarak ölçümlenmiştir. Daha sonra elde edilen sonuçlar 

bulgulanarak tartışılmıştır.  

KONU İLE İLGİLİ LİTERATÜR 

İlgili literatür incelendiğinde, turizm ile karbondioksit emisyonu 

arasındaki ilişkiyi ölçen yerli ve yabancı kaynakların yer aldığı 

görülmüştür. Bu kaynaklara ilişkin ayrıntılı bilgi kronolojik olarak aşağıda 

verilmektedir.  

Zaman vd., 2011 yılında yapmış oldukları çalışmalarında Pakistan’ın 

turizm gelirleri, turizm harcamaları, turizm açığı ve karbondioksit 
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emisyonu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. İlişkiyi incelemek için 

Pakistan’ın 1991-2010 yılları arasındaki ilgili değişkenlere ilişkin verileri 

kullanmıştır. Yöntem olarak Eş bütünleşme testi ve Granger nedensellik 

testini kullanmıştır. Elde ettikleri sonuca göre turizm göstergeleri ve 

karbon emisyonu arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulgulamıştır. 

Tiwari vd., 2013 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında turizm 

harcamaları, gelirleri ve karbondioksit salımı arasındaki ilişkiyi 

ölçümlemişlerdir. Avrupa birliği ülkeleri üzerine yapılan bu çalışmada 

1988-2009 yıl aralığındaki veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler panel 

veri analizi yöntemi kullanılarak, Eş bütünleşme ve Panel sabit etkiler 

yöntemine dayalı hata düzeltme modeli ile bulgulanmıştır. Araştırmanın 

sonucuna göre turizm, karbon salımını pozitif yönde etkilemektedir. 

Katırcıoğlu vd., 2014 yılında yaptıkları çalışmalarında Güney Kıbrıs’ın 

turist sayısı ve karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada 

kullanılan veriler 1970-2009 yılı arasındaki zaman serilerini içermektedir. 

Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için bu verilere ARDL sınır testi 

uygulanmış ve turist sayısının karbon emisyonu salınımını pozitif olarak 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Solarin, 2014 yılında yapmış olduğu çalışmasında Malezya’nın turist 

sayısı ve kişi başı karbon salınımı ilişkisini incelemiştir. 1972-2010 yılları 

arasındaki zaman serilerine ARDL sınır testi ve Granger nedensellik 

testleri uygulayarak her iki değişkenin karşılıklı pozitif etkileşim içinde 

oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

Yorucu, 2015 yılında Türkiye’nin 1960-2010 yılları arasındaki gelen 

turist sayısı ve karbon salınımını inceleyen bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

Çalışmada ARDL sınır testi kullanılmış ve turist sayısının karbon salınımı 

üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucu bulgulanmıştır. 

Güriş vd., 2016 yılında yapmış oldukları çalışmalarında, Türkiye’nin 

1970-2012 yılları arasındaki gelen turist sayısı ve karbon emisyonu 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada ARDL sınır testi kullanılmış 

turist sayısı ve karbon emisyonu arasında negatif bir ilişkinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Sharif vd., 2018 yılında Pakistan’daki gelen turist sayısı ve karbon 

salınımı arasındaki ilişkiyi Johansen eşbütünleşme, ARDL sınır testi ve 

Var nedensellik analizlerini kullanarak ölçmüştür. Araştırmanın 

sonucunda turist sayısının karbon emisyonu üzerine tek taraflı bir 

nedenselliği olduğu bulgulanmıştır. 

Şahin (2018), çeşitli ülkelerin 1995-2010 yılları arasındaki turist sayısı 

ve karbon salınımı ilişkisini analiz etmiştir. Eş bütünleşme testi ve Durbin-

Hausman nedensellik testini kullanmış ve çalışmanın sonucunda turist 
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sayısının karbon emisyonu üzerine tek taraflı bir nedenselliği olduğu 

bulgulanmıştır. 

Tuğcu ve Topçu (2018) gerçekleştirdikleri çalışmalarında turist sayısı 

ve taşıma faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyon oranlarını on 

ülkelik bir grubun 1995-2013 yılları arasındaki zaman serilerini kullanarak 

ölçümlemiştir. Araştırmanın sonucunda karbon emisyon oranlarının turist 

sayısına doğru pozitif ve negatif etkisini bulgulamıştır. 

Tandoğan ve Genç 2019 yılında yapmış oldukları çalışmalarında 

Türkiye’deki 1980-2014 yılları arasındaki turist sayısı ile karbon emisyonu 

verilerini kullanarak analiz gerçekleştirmiştir. Granger eşbütünleşme 

testinin sonucunda karbon emisyonu ve turist sayısı arasında çift taraflı bir 

ilişki bulgulamıştır. 

Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde genel olarak turizm ve karbon 

emisyonu arasında ilişkilerin tespit edildiği görülmektedir. Serilerin 

değişmesi ile birlikte farklı sonuçların da elde edildiği görülmüştür, bunun 

nedeninin ise yıllar içerisinde alınan tedbirlerin olabileceği öngörülebilir. 

Yapılan bu çalışmada 1995-2018 yılı arasındaki veriler kullanılarak elde 

edilmiştir. Çalışmada yer alan zamansal farklılık ve kullanılan yöntemler 

bakımından çalışmanın literatüre farklı bir bakış açısı getirmesi ve katkı 

sağlaması beklenmektedir.  

METODOLOJİ 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de karbon emisyon oranları ile turist 

sayısı arasındaki ilişkinin ekonometrik açıdan ortaya konmasıdır. Çalışma 

kapsamında Türkiye'deki karbon emisyon oranları ile turist sayısı 

arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu ilişkinin tahmininde, 1995-2018 

yıllarına ait yıllık zaman serisi verileri kullanılmıştır. Veriler Dünya 

Bankası sisteminden yararlanılarak derlenmiştir. Değişkenlere ait verilerin 

olduğu gibi analize alınması yorumlama hatalarına yol açacağı için söz 

konusu verilerin logaritmaları alınarak analiz gerçekleştirilmiştir.  

Serilere ilişkin 1995-2018 zaman aralığındaki değerlerin grafiksel 

olarak gösterimi aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 2: Turist Sayısı 
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Şekil 3: Karbon Emisyon Oranları 

Yapılan bu araştırma kapsamında öncelikle alan yazın taraması 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra literatürden elde edilen bilgiler neticesinde 

ekonometrik paket program aracılığıyla Dünya Bankası istatistiklerinden 

alınan 1995-2018 yılları aralığında turist sayısı verileri ve karbon 

emisyonu verileri analize alınmıştır. Öncelikle seriler arası ilişkinin 

incelenebilmesi ve yöntemin tespit edilebilmesi için serilerin durağan olup 

olmadığı saptanmıştır. Zaman serilerinde analizlerin gerçekleştirilebilmesi 

için verilerin durağan olması gerekmektedir. Çünkü durağan olmayan 

zaman serilerinde sahte regresyon problemleri ortaya çıkabilmekte ve elde 

edilen sonuçlar gerçeği yansıtmayabilmektedir. Çalışmada durağanlık 

seviyesini ölçmek için Arttırılmış Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi 

kullanılmıştır. Daha sonra bu serilerin arasında uzun dönemli ilişki olup 

olmadığını tespit etmek için Johansen Eşbütünleşme test tekniği 

kullanılmıştır. "Johansen Eşbütünleşme testine geçmeden önce 

değişkenlerin gecikme uzunluklarının incelenmesi gerekmektedir. 



865 

Literatürde gecikme uzunluğunu belirlemede çok sayıda kıstas 

kullanılmaktadır. Bunlar arasında, Akaike bilgi kriteri (Akaike 

Information Criterion: AIC), Schwarz bilgi kriteri (Schwarz Information 

Criterion: SC), Hannan-Quinn bilgi kriteri (Hannan-Quinn Information 

Criterion: HQ) ve Son Tahmin Hatası kriteri (Final Prediction Error: FPE) 

en sık kullanılanlar arasında yer almaktadır” (Enders, 1995, 301'den 

aktaran Çetinkaya ve Türk, 2014: 52). Değişkenler arasında eş 

bütünleşmenin olması seriler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu 

anlamına gelmektedir. Son olarak değişkenler arasında eş bütünleşme 

denklemi çıkmasından dolayı vektör hata düzeltme modeli (VECM) 

uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışma kapsamında Türkiye'deki turist sayısı ile karbon ayak izi 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Veriler, 1995-2018 yıllarını kapsamaktadır. 

Elde edilen veriler bir paket program aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Öncelikle serilerin logaritmaları alınarak durağanlık seviyeleri 

incelenmiştir.  Durağanlığı tespit etmek için arttırılmış Dickey-Fuller 

(ADF) birim kök testi uygulanmıştır. Birim kök testi uygulanırken düzey 

seviyede aşağıdaki hipotezler sınanmıştır; 

H0 : Turist Sayısı / Karbon Emisyon Serileri birim köke sahiptir 

H1 : Turist Sayısı / Karbon Emisyon Serileri birim köke sahip değildir 

Serilerin düzey seviyelerinde durağan olup olmadıklarına ait sonuçlar 

Tablo 2'de gösterilmektedir. TS olarak belirtilen turist sayısı değişkeni, 

Co2 olarak belirtilen ise karbondioksit emisyonu değişkenidir. 

Tablo 2. ADF Düzey Seviyesinde Birim Kök Testi 

Sabitli &Trendli  Olasılık 

Değişken: Co2 Test İstatistiği -0.813258 0.7964 

 

 

Kritik Değerler 

%1 Düzeyi -3.752946  

%5 Düzeyi -2.998064  

%10 Düzeyi -2.638752  

Sabitli &Trendli  Olasılık 

Değişken: TS Test İstatistiği -1.170090 0.6691 

Kritik Değerler %1 Düzeyi -3.752946  

 %5 Düzeyi -2.998064  

 %10 Düzeyi -2.638752  

 

Tablo 2’de görülmektedir ki, Co2 (Karbon emisyonu) ve turist 

sayısı değişkenleri düzey seviyelerinde her iki değişkenin test istatistiğinin 

değerinin mutlak değeri tüm kritik değerlerin mutlak değerinden küçüktür. 
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Bu nedenle serilerin birim kök içerdiğine dair kurulan H0 hipotezi kabul 

edilmiştir. Yani; her iki değişken düzey seviyelerinde durağan değildir. 

Bu sonuç, serilerin durağanlaştırılmak amacıyla öncelikle birinci 

farklarının alınmasını öngörmektedir. Bu nedenle serilere birinci fark 

düzeyinde birim kök testi tekrar uygulanmıştır. Farkı alınan seriler ile ilgili 

hipotezler aşağıdaki gibidir.  

H0 : Turist Sayısı / Karbon Emisyon Serileri birinci farkında birim köke 

sahiptir 

H1 : Turist Sayısı / Karbon Emisyon Serileri birinci farkında birim köke 

sahip değildir 

Tablo 3. ADF Birinci Farkında Birim Kök Testi 

Sabitli &Trendli  Olasılık 

Değişken: Co2 Test İstatistiği -5.892719 0.0001 

 

 

Kritik Değerler 

%1 Düzeyi -3.769597  

%5 Düzeyi -3.004861  

%10 Düzeyi -2.642242  

Sabitli &Trendli  Olasılık 

Değişken: TS Test İstatistiği -4.852374 0.0009 

Kritik Değerler %1 Düzeyi -3.769597  

 %5 Düzeyi -3.004861  

 %10 Düzeyi -2.642242  

 

Turist sayısı ve karbon emisyonu serileri birinci fark seviyesinde her iki 

değişkenin test istatistiğinin değerinin mutlak değeri tüm kritik değerlerin 

mutlak değerinden büyüktür. Bu nedenle serilerin birim kök içerdiğine dair 

kurulan H0 hipotezi reddedilmiştir. Yani; her iki değişken birinci farkında 

durağandır.  

Değişkenlere ait serilerin her ikisinin de birinci farklarında durağan hale 

geliyor olması, Johansen eş-bütünleşme testinin yapılabileceğini ifade 

etmektedir. Bu test ile birlikte, turist sayısı ve karbon emisyon serileri 

arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığı sınanmıştır.  Johansen eş 

bütünleşme testini yapmadan önce uygun gecikme uzunluklarının tespit 

edilerek analize devam edilmesi gerekmektedir. Uygun gecikme 

değerlerine ilişkin veriler Tablo 4'te yer almaktadır.  
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Tablo 4. Gecikme Uzunlukları 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  10.81511 NA   0.001420 -0.881511 -0.781938 -0.862073 

1  44.06863   56.53099*  7.65e-05 -3.806863 -3.508144 -3.748550 

2  50.37583  9.460794   6.18e-05*  -4.037583*  -3.539717*  -3.940394* 

3  52.55936  2.838589  7.71e-05 -3.855936 -3.158923 -3.719872 

4  52.88919  0.362810  0.000120 -3.488919 -2.592760 -3.313979 

* Bilgi kriterleri tarafından seçilen gecikme uzunluğu 

 

Bilgi kriterlerine göre uygun gecikme uzunluğu en çok yıldızlı olarak 

gösterilen “2” gecikme uzunluğu olduğunu göstermektedir. Daha sonra 

belirlenen gecikme uzunluğu ile birlikte Johansen Eş Bütünleşme testi 

uygulanmıştır. "2" gecikme uzunluğu için yapılan Johansen Eş bütünleşme 

testi sonuçları tablo 5'te yer almaktadır.  

 

Tablo 5. Johansen Eş Bütünleşme Testi Sonucu 

Trace 

Testi 

Maks. 

Özdeğer 

Testi 

Kritik Değer Olasılık 

Trace 

Olasılık 

Maks. 

%5 

(Trace) 

%5 

(Maks.) 

 

 22.45457  18.46859  20.26184  15.89210  0.0246   0.0193 

 3.985988  3.985988  9.164546  9.164546  0.4142   0.4142 

 

Trace testi ve maksimum özdeğer testi istatistiklerinin sonuçları 

incelendiğinde hem iz değer hem de maksimum öz değer istatistiğinin 

kritik değerden büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Johansen Eş bütünleşme testi sonuçlarına göre oluşturulan normalize 

edilmiş denklem Tablo 6'da gösterilmiştir.  
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Tablo 6. Normalize Edilen Değişkenler Arası İlişki 

TS CO2 

 1,000000 0.233573 

 

Elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde Türkiye'deki karbon 

emisyonunu turist sayısı etkilemektedir. Turist sayısındaki 1 birimlik artış 

karbon emisyonunda0,23 oranda arttırmaktadır.  

Değişkenler arasında kısa dönemli ilişkileri tespit etmek için vektör 

hata düzeltme modeli (VECM) test edilmiştir. Bu hata düzeltme 

modellerine ilişkin sonuçlar Tablo 7'de yer almaktadır. 

Tablo 7. Vektör Hata Düzeltme (VECM) Sonuçları 

HDT D(LNCO2) D(LNTS) 

      
CointEq1 -0.915800 -1.458220 

  (0.21586)  (1.03032) 

 [-4.24264] [-1.41531] 

   

D(LNCO2(-1))  0.223751  1.013069 

  (0.16031)  (0.76519) 

 [ 1.39574] [ 1.32395] 

   

D(LNCO2(-2))  0.277045  1.114890 

  (0.16876)  (0.80553) 

 [ 1.64163] [ 1.38404] 

   

D(LNTS(-1)) -0.329805 -0.420127 

  (0.07566)  (0.36115) 

 [-

4.35889]*** 

[-1.16330] 

   

D(LNTS(-2)) -0.163838 -0.482162 

  (0.09208)  (0.43950) 

 [-1.77935] [-1.09707] 

   
   

 

Vektör hata düzeltme modelinde katsayısı işaretinin pozitif olması uzun 

dönem denge değerinden uzaklaşmayı işaret ederken, negatif katsayılar ise 

denge değerine yaklaşmayı ifade eder.  (Kocabıyık, 2016:47). 

Vektör hata düzeltme modeli sonuçlarına göre; hata düzeltme 

terimiistatistiki olarak anlamlı çıkmıştır ve değişkenler arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin varlığını gösterir. Bu sonuç doğrultusunda turist 

sayısında meydana gelen hataların %21,6 oranında düzeltildiği 
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görülmektedir. Yorumu ise, çalışmada ele alınan serileryıllıkolduğuiçin, 

bir yılda hataların %21,6 oranında düzeltildiği şeklinde olabilir. 

 

SONUÇ 

Turizm sektörünün hızla artan yapısı çevresel bakımdan olumsuz etki 

yaratmakta ve bu durum ülkeleri bu durum üzerine önlem alma yoluna 

götürmektedir. Türkiye karbon ayak izi oranının yüksek olduğu bir ülkedir 

ve bu durumun en önemli nedeni ise enerji yoğun üretim ve ithalat 

yapısının varlığı ve ulaşım sorunudur. Ülkede turist sayısı her yıl 

yükselerek ilerlemekte ve bu faaliyetler sonucu karbon emisyonu oranları 

da artış gösterebilmektedir.  

Destinasyonlarda gerçekleşen ulaşım, gezi, yeme-içme, ısınma, 

soğuma, temizlik ve diğer birçok faaliyetlerden dolayı turizm sektörü 

çevresel bozulmalara sebep olabilmektedir. Bu durum göz önüne alınarak 

gerçekleştirilen bu çalışmada Türkiye turizmi ile karbondioksit salınımı 

arasındaki ilişki ele alınmıştır. Çalışmada ilk olarak konu ile ilgili literatür 

incelenmiş ve daha sonra elde edilen turist sayısı ve karbondioksit emisyon 

oranı arasındaki ilişki ekonometrik olarak ölçümlenmiştir. Daha sonra elde 

edilen sonuçlar bulgulanarak tartışılmıştır.  

Araştırma kapsamında Türkiye’nin 1995-2018 yılları arasındaki karbon 

emisyon oranları ve turist sayısı ele alınmıştır. Bu veriler bir paket program 

aracılığı ile analiz edilmiştir. Öncelikle serilerin logaritmaları alınarak 

durağanlık seviyeleri incelenmiştir.  Durağanlığı tespit etmek için 

arttırılmış Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmıştır. Seri birinci 

farkı alındıktan sonra durağan seviyeye gelmiştir. Daha sonra serilere Eş 

bütünleşme testi ve VECM modeli uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda 

ise turist sayısından karbon emisyonuna doğru tek taraflı bir etki olduğu 

bulgulanmıştır. Yapılan bu çalışma ile benzer sonuçları Zaman vd. (2011), 

Tiwari vd. (2013), Katırcıoğlu vd. (2014), Yorucu (2015), Sharif vd. 

(2018) ve Şahin (2018) elde etmiştir.  

Yapılan bu çalışma göstermektedir ki zaman içerisinde devletlerin 

aldığı önlemler ilişkinin yönünü değiştirememiştir. Bu bağlamda daha 

etkili tedbirler alınarak sektörün sürdürülebilirliği bakımından karbon 

emisyon oranını azaltılmalıdır. Çalışmanın literatüre katkı sağlaması 

beklenmektedir.  
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DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK UYGULANAN 

SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM POLİTİKALARI ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME 

Sami Kalaycı 

GİRİŞ  

Sanayi Devrimi sonrası toplumsal sorunların yeni bir boyut kazanması, 

sosyal politikaların yeniden ele alınmasına neden olmuştur. Çünkü Sanayi 

Devrimi’yle birlikte ortaya çıkan göç, işsizlik, düşük ücret, kötü çalışma 

koşulları, istihdam vb. sorunların ortaya çıkması sosyal politikaların 

geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Sanayi Devrimi öncesi toplumlarda, aile 

ve yakın çevre gibi aktörler; birliktelik, dayanışma, sorun çözme gibi 

konularda öne çıkmışken Sanayi Devrimi sonrası meydana gelen yeni 

toplum yapısında ise bu tür aktörler yetersiz kalmıştır. Böylece aile dışında 

diğer aktörlerin de müdahil olduğu ve genel bağlamda sosyal politika 

isminin verildiği mücadele yöntemleri yeni sorunlar karşısında devreye 

sokulmuştur. 

Genel anlamda sosyal politika, bir toplumda yaşayan tüm bireylerin 

gereksinim duydukları tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen 

çalışmalardır. Sanayi Devrimi sonrası ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar başta 

olmak üzere ortaya çıkan mikro, mezzo ve makro düzeydeki ihtiyaçların 

giderilmesi fikri çeşitli sosyal politika türlerinin 19. yüzyıldan itibaren 

hızla gelişmesine neden olmuştur. Eğitim, sağlık, istihdam, konut ve çevre 

gibi çeşitli türdeki sosyal politika alanları, dünya üzerindeki ülkelerin 

kendi ihtiyaç, beklenti ve kaynaklarına göre geliştirilmiştir.  

Ekonomik bağlamda güçlü yapısı olan ülkelerin geliştirdikleri sosyal 

politikalar diğer ülkelerin yürüttüğü sosyal politikalara kıyasla daha etkili 

olabilmektedir. Özellikle istihdam konusunda öne çıkarılan sosyal 

politikalar, hem birey hem de toplum refahı düzeylerinin daha yüksek 

olmasına neden olmuştur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

bünyesindeki Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun 10. Genel Kurul Çalışma 

Raporu (2019: 8-9)’na göre; Almanya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin 

2018 yılına ait ortalama istihdam oranları % 75 düzeyinde iken Türkiye’de 

ise bu oran % 52 olmuştur. Ancak Türkiye’nin 2018 yılına ait istihdam 

oranı, 2008 yılındaki istihdam oranına göre yaklaşık % 16 oranında artış 

göstererek Macaristan’dan sonra son 10 yılda istihdam oranını en fazla 

arttıran ikinci ülke konumuna gelmiştir.  

II. Dünya Savaşı sonrası hızla değişen toplumsal sorunların çözümü 

için sosyal politika konusunda dünya ülkelerinin uygulamaya koyduğu 

mücadele yöntemleri oldukça önem arz etmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de 
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kadınlar, engelliler, gençler ve eski hükümlüler gibi dezavantajlı 

konumdaki bireylerin örnekleri üzerinden istihdam odaklı yürütülmeye 

çalışılan sosyal politika uygulamalarındaki temel sorun ve eksikliklerin bir 

değerlendirilmesi yapılmıştır.   

KAVRAM OLARAK SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM  

Sosyal politika; ülkede yaşayan tüm bireylere yönelik yürütülen 

önleyici, koruyucu, güçlendirici, sosyal adaleti ve eşitliği sağlayan ve 

ihtiyaca göre de geliştirilen uygulama ve hizmetlerin bütünüdür (Doğan, 

2012: 12). Geleneksel bağlamda ilk olarak ücret ve istihdamı merkezine 

almış olan sosyal politika (Özuğurlu, 2003: 62) daha sonra sosyal yardım, 

sosyal güvenlik, sosyal hizmet gibi çeşitli alanları da kapsayacak şekilde 

alanını genişleterek toplumsal ve bireysel sorunlara çözüm getirecek 

politikaları üretmeye çalışan bir kavram ve disiplin alanı olmuştur. Bu 

kapsamda sosyal politika, toplumdaki çıkar çatışmaları ile sosyal ve 

ekonomik adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla devlet tarafından üretilen 

çalışma ve tedbirlerin ortak adıdır (Koray, 2005: 27).   

Koray’a (2012: 27-29) göre dar anlamda sosyal politika, çalışanlar ile 

onların temel sorunlarına yönelik geliştirilmeye çalışılan sınırlı 

politikaların adıdır. Çalışanların emeklerinin karşılığını alamama ve 

işverenlerle olan çatışmalarına çözüm bulma gibi temel sorunlara 

odaklanmış politikalardır. Geniş anlamda sosyal politika ise sadece işgücü 

ve sermaye arasında yaşanan sorunlarla ilgilenmeyip eğitimden, sağlığa 

barınmadan güvenliğe kadar toplumdaki sosyal adaletin sağlanmasına 

ilişkin geliştirilen bütün politikaları içine alan sosyal politikaların 

bütünüdür. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yalnızca işgücü ve 

istihdam alanındaki sorunlara yönelen bir sosyal politika yerine, toplumun 

bütün kesimini içine alan ve günümüz hâkim anlayış biçimi olan geniş 

anlamdaki sosyal politika kavramı ortaya çıkmıştır.  

Sanayi Devrimi sonrası değişen toplum yapısında görülen işsizlik, 

yoksulluk, düşük ücret, kötü çalışma ve yaşam koşulları gibi büyük 

toplumsal sorunların çözümünde etkili şekilde ortaya konmaya çalışılan 

sosyal politikalar genel bağlamda istihdamla ilişkili olmuştur. Kelime 

anlamı “Bir görevde, bir işte kullanma” (Türk Dil Kurumu, 2020)  olan 

istihdam kavramı, iş gücü olarak hem ruhen hem de bedenen hazır olan 

bireyin bir işte çalışmasıdır. Dolayısıyla sosyal politikanın ortaya çıkış 

sürecinde merkezde olan istihdam, günümüz sosyal politikanın da 

merkezinde olmaya devam etmiştir. Çünkü birey ve toplum refah 

düzeyinin gelişmesinde istihdam konusu sosyal politikanın belirleyici 

göstergeleri arasında olmuştur. 

Ülkelerin güçlü bir toplumsal yapıya sahip olma çabası sosyal politika 

alanlarının bu yönde dinamik ve canlı tutulmasına yol açmıştır. Özellikle 

ekonomik olarak belirli bir refah düzeyinin topluma sunulmasında 



874 

istihdam programları kalkınma planlarında başat bir rol üstlenmiştir. Bu 

çerçevede Türkiye’nin On Birinci Kalkınma Planında istihdam ve çalışma 

hayatına yönelik olarak “Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş 

fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika 

gerektiren grupların istihdamının artırılması” şeklinde temel bir hedef 

belirlenmiştir (11. Kalkınma Planı, 2019: 131). Böylece hem bireylerin iş 

hayatında daha fazla imkân ve fırsatlara kavuşması hem de çeşitli 

dezavantajlı grupların istihdama daha fazla kazandırılmasında özel sosyal 

politikaların üretilmesi amaçlanmıştır.   

DÜNYA ÜLKELERİNDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN 

İSTİHDAMA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI 

Sosyal refahın yadsınamaz önemi, dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin 

uyguladığı sosyal politikalarla daha fazla öne çıkmıştır. Çünkü ekonomik 

ve sosyal yönden birey ve toplum refahındaki artış, gelişmiş ülkelerin 

sosyal politikalarının belirleyicisi olmuştur. Dolayısıyla da tercih edilen 

birincil sosyal politika uygulamalarının amacı sosyo-ekonomik yönden 

birey ve toplumların kalkınması olmuştur. Refah devleti bağlamında 

birçok ülkenin görev ve sorumlulukları artarken, sosyal adalet, adil gelir 

dağılımı, sosyal hizmetler ve güvenlik gibi faaliyetlerde rol ve işlevlerini 

arttırmıştır.  Bu amaç doğrultusunda gelişmiş ülkeler sosyo-ekonomik 

yönlü hizmetleri, sosyal politika alanında uygulama aracı olarak 

kullanmıştır. Özellikle dezavantajlı birey ya da grupların istihdam merkezli 

sosyal politika uygulamaları bu konuda öne çıkarılmıştır. 

İngiltere 

Coğrafi bakımdan Kıta Avrupası dışında olan İngiltere, köklü bir 

yönetim geleneğine ve tecrübesine sahip olması, ülkede uygulanan sosyal 

politikalara yansımıştır. Anglo-Sakson refah devleti modeli ülkelerinden 

olan İngiltere günümüzde yaklaşık olarak 67 milyon nüfusa sahiptir. Bu 

nüfusun % 47,76’sı (32 milyon 260 bin kişi) işgücü piyasasında aktif 

olarak çalışmaktadır.  2017 yılında İngiltere’de işsizlik oranı % 4,3 olarak 

gerçekleşmişken (Office For National Statistics, 2018: 2) 2019 Aralık ayı 

itibariyle ise işsizlik oranı % 3,8 olmuştur (Office For National Statistics, 

2020: 2). Dolayısıyla ülkede istihdam odaklı sosyal politikalar etkili 

şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. 

İngiltere piyasa merkezli sosyal refah devleti modeline sahip olsa da 

dezavantajlı grupların istihdam edilmesine yönelik çeşitli çalışmalar 

ülkede yürütülmektedir. Dolayısıyla sosyal hizmet bağlamında kadın, 

yaşlı, engelli gibi farklı gruplara yönelik istihdam alanları ortaya 

konulmaktadır. Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı ile bakanlıkla ilgili on beş 

kurum bu alanlarda çeşitli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır (United 

Kingdom - The Department for Work and Pensions, 2020). 
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II. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen engelli birey sayısındaki 

artıştan dolayı 1944 yılında Birleşik Krallık’ta “Engelli İstihdam Kanunu” 

çıkarılmıştır. Bu yasa ile hem engelli bireylerin iş bulmalarına imkân 

tanınmış hem de işverenlerin belli bir işçi sayısından (20 kişi) sonra engelli 

bireyi çalıştırması zorunlu hale gelmiştir. Bununla birlikte Çalışma 

Bakanlığı’na belirli mesleki alanların, engelli kişilere yönelik ayrılmasına 

ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. Daha sonra ise istihdam 

konusunda engelli bireylere karşı ayrımcılığı engellemek için 1995 yılında 

İngiltere’de “Engelli Ayrımcılığı Kanunu” düzenlenmiştir. (Bates ve 

Henshaw, 2015: 16).   

Engellilerin istihdamı konusunda 2010 yılında İngiltere’de çıkartılan 

“Eşitlik Yasası” ile de işverenler, engelli bireylerin hem iş başvurularını 

yapabilmeleri hem de çalışmalarını desteklemek için gerekli önlem ve 

düzenlemeleri yapmaları zorunlu hale getirilmiştir. Böylece istihdam daha 

geniş bir alanda engelli bireylerin hizmet ve olanaklara ulaşabilmesi 

sağlanmış ve işverenlerin engelli bireylere karşı ayrımcılık yapmasını 

kanunen yasaklanmıştır (Bates ve Henshaw, 2015: 17). Dolayısıyla 

istihdam konusunda engelli bireylere daha eşitlikçi bir yaklaşım şekli 

sağlanmıştır.  

İngiltere’de engellilik veya hastalık nedeniyle çalışamayan engelli 

bireylere yönelik “İstihdam ve Destek Ödeneği (ESA)” verilmektedir. 

Çalışamayacak durumda olan engelli bireylere kişisel nakdi yardım desteği 

sunulmaktadır. Ayrıca çalışabilecek engelli bireye iş hayatına geri dönmesi 

için de geri dönme desteği verilmektedir (Employment and Support 

Allowance, 2020). Bunların yanı sıra işitme veya konuşma yönünden 

engeli olan bireylerin iş görüşmelerini gerçekleştirebilmeleri için iletişim 

desteği sağlanmaktadır. İşverenle yapılan iş görüşmesinde iletişimin 

sağlanması amacıyla engellilere “iletişim destek görevlisi” hizmeti 

verilmektedir. Böylelikle engelli ile işveren arasındaki görüşme, destek 

görevlisi (İşaret dili tercümanı vb.) sayesinde sorunsuz bir şekilde 

gerçekleşmektedir (Access to Work, 2020a).  

Engelli bireylerin istihdamının artması veya istihdamdan kopmaması 

amacıyla “İşe Erişim Hibesi” isimli işyerinde destek alma hizmeti 

bulunmaktadır. Eğer kişi engelli ya da çalışma konusunda işini yapacağı 

bir engeli var ise bu konuda işverenin yardımcı olması amacıyla kendisine 

destek sunulmaktadır. Bu kapsamda engeli bireyin ihtiyacına göre iş 

yerinde pratik destek maliyetlerini karşılamaya yardımcı olacak bir hibe 

miktarı destek kapsamında işyerinde sunulmaktadır. Hibe kapsamında 

engellinin çalışabilmesi için yardımcı olacak özel donanımlar, 

uyarlamalar, destek çalışan hizmetleri ya da iş yerine ulaşım konularında 

yardım hizmetleri de verilmektedir (Access to Work, 2020b).   
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Birleşik Krallık’ta iş gücü piyasasında kadınların istihdamına yönelik 

destek hizmetleri yürürlüğe konulmuştur. Kadınların iş yaşamına aktif 

katılımını sağlama ya da iş yaşamındaki yerini güçlendirme gibi çeşitli 

amaçlar çerçevesinde “Yeni Girişimcilik Ödeneği” isimli program 

kapsamında destek verilmektedir. Özellikle girişimcilik konusunda 

kadınlar için hibe veya kredi desteği sunulmaktadır 

(New  Enterprise Allowance, 2020). Ayrıca kadınların teknik ve 

mühendislik gibi erkeklerin daha yoğun olduğu iş alanlarında istihdama 

yönelmesi durumlarında mesleki danışmanlık, eğitim ve rehberlik 

hizmetleri bulunmaktadır (Employer Ownership, 2020).   

İngiltere’de yürütülen istihdam konusundaki sosyal politika 

alanlarından bir tanesi de gençlerdir. Çalışabilir iş gücü piyasasında genç 

nüfusun daha fazla olması, istihdam konusunda gençlere yönelik sosyal 

politikaları daha da önemli hale getirmiştir. Gençlerin mesleki yeterlilikleri 

kazanma veya becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla eğitimler 

düzenlenmekte ve bu alana katkı sağlayanlara da fon destekleri 

sunulmaktadır. Bu kapsamda 18-24 yaş aralığı işsiz gençlere yönelik 

danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilmektedir. Gençlerin iş bulma, işe 

adapte olabilme ve kalıcı olarak işte çalışması konularında uzmanlar 

tarafından çeşitli danışmanlık hizmeti ve kariyer geliştirme olanakları 

sağlanmaktadır (Helping Young People into Work, 2020).  Kendi işini 

kurmak veya geliştirme amacıyla uzman ya da danışman yardımı eşliğinde 

ve 18 yaşından büyük gençler ve diğer yaş grupları için farklı ödenek ve 

yardımlar yapılmaktadır (Help with Moving from Benefits to Work, 2020).  

Ayrıca “Çırak Eğitim Programı” kapsamında gençler eğitilmekte, eğitim 

kapsamında işverenler teşvik alabilmekte ve program sonrası işe 

alınmasında ise hibe desteği sunulmaktadır (Jobcentre Plus, 2020). 

Almanya 

Federal Alman Cumhuriyeti hem tarihte yaşadığı toplumsal olaylar hem 

de günümüzde kendine özgü uyguladığı sosyal politika ve uygulamaları 

dolayısıyla sosyal devlet olma özelliği bakımından önemli bir Avrupa 

ülkesidir. Özellikle sosyal refah uygulamaları yönünde önemli bir devlet 

sistemine sahip olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla sosyal politika 

konularında Almanya gelişmekte olan ülkeler için rol model olmuştur. 

Sosyal devlet ilkesinin tipik bir örneği olan Almanya, toplum refahının 

olabilecek en üst düzeye çıkarılması amacıyla uyguladığı sosyal politika 

ve müdahaleler nedeniyle Sosyal Refah Devleti modeline uygun bir 

devlettir. Dolayısıyla sosyal politika bağlamında gençler, göçmenler, 

engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik istihdam alanında fırsat ve 

imkânlar sunmaya çalışmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’ya yoğun bir göç dalgası 

başlamıştır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler savaşın 
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bitmesinden sonra Almanya’ya iş gücü yönünden destek amaçlı işçi 

göndermeye başlamıştır (Şahin, 2001: 58). Dolayısıyla Almanya uzun 

yıllar yaşanan göç olayları karşısında göçmen ve mültecilere yönelik 

sosyal politikaları geliştirmek zorunda kalmıştır. 2019 yılı itibariyle 

Almanya’nın toplam nüfusu 83,2 milyondur (Almanya'da nüfus artışı 

azaldı, 2020). Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2018 yılında 

yaklaşık 20,8 milyon göçmen Almanya'da yaşamaktadır. Bu kapsamda 

değerlendirildiği zaman Almanya’da yaşayan her dört kişiden biri göçmen 

olup bu göçmenlerin yarısı da Alman vatandaşıdır (Almanya'da Her Dört 

Kişiden Biri, 2020). Dolayısıyla genel olarak çoğu ülkelerde dezavantajlı 

kesimler için istihdam politikaları önem arz etmiştir. 

Göçmen nüfusunun toplam Alman nüfusu içerisindeki yoğunluğunun 

fazla olması nedeniyle Federal Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı 

göçmenlerin istihdamı konusunda faaliyetler yürütmektedir. Özellikle 

göçmen nüfusunun hem istihdamlarının hem de işgücü piyasasına 

entegrasyonunun gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Bu konuda federal 

bakanlık, eyalet bakanlıkları, yerel yönetimler ve göçmen kuruluşları gibi 

çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak mesleki ve sosyal projeler, danışmanlık 

ve eğitim hizmetleri,  kültürler arası etkinlik ve ayrımcılıkla mücadele 

konularında hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda iş hayatı için dil kursu, 

iş hayatına uyum sağlama, yeterlilik ve kapasite geliştirme amaçlı eğitim 

programları gibi çeşitli hizmetler yürütülmektedir 

(Arbeitsmarktintegration ist Kernaufgab, 2020).  

Gençlere yönelik olarak kariyer danışmanlığı, kariyer planlamada 

rehberlik ve eğitim, işe yerleştirme gibi istihdam odaklı sosyal programlar 

düzenlenmektedir. Bu çerçevede meslek seçimi, meslek alanları ve 

gereksinimleri, finansman destekleri, iş hayatındaki gelişmeler ve fırsat 

hakkında mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Gençlerin aldığı eğitimler ile sahip oldukları beceri ve yeteneklerine göre 

istihdama odaklı işe yerleştirme ya da eğitim sonrası iş bulma konularında 

danışmanlık yapma programı da ayrıca sunulmaktadır. Bunların yanı sıra 

kariyer geliştirme desteği kapsamında, iş kollarına yönelik eğitimlerle 

sertifika sahibi olma ya da çıraklık eğitimi veya staj sonrası kariyer 

geliştirme konusunda yardımcı olacak profesyonel kariyer yönlendirme ve 

destekleme programları da yürütülmektedir (Berufsberatung, 

Berufsorientierung und Ausbildungsvermittlung, 2020). 

Almanya kadınların gelirini artırmak, kariyer fırsatları sunmak, maaş 

ve ücret farklılıklarını azaltmak, işgücü piyasasında düşük ücret 

karşılığında çalışmalarını engellemek ve kayıt dışı istihdamın önüne 

geçmek gibi konular istihdam alanında kadınlara yönelik geliştirilen 

politikaların temel hedefleri arasında olmuştur (Priorities of the Federal 

Ministry of Labour and Social Affairs, 2020). Böylelikle kadınların iş 

hayatındaki istihdamı desteklenerek mevcut dezavantajlarını ortadan 
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kaldırmak, onlara özel eğitimler verilerek mesleki bilgileri ile tecrübeleri 

arttırmak ve iş yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarını 

iyileştirmek ve fırsatları yakalamalarına olanak sağlamak gibi amaçlar 

hedeflenmiştir. 

TÜRKİYE’DE İSTİHDAM ODAKLI SOSYAL POLİTİKA 

UYGULAMALARI 

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Cumhuriyet’in erken dönemlerinde 

izlenen sosyal politika anlayışı, dar bir alanda sınırlı kalmıştır.  

Sanayileşmenin geç başlaması ve siyasi gelişmeler sosyal politikanın işçi 

ve sorunları ile sosyal güvenlik yönlü olmasına neden olmuş günümüz 

geniş anlamıyla bir sosyal politika fikri ortaya konulamamıştır (Özbek, 

2006; 117). Osmanlı Devleti döneminde endüstrileşmenin geç başlaması, 

girişimcilik ve kalkınmayı geciktirdiği gibi sosyal politikanın gelişmesini 

de yavaşlatmıştır. Buna rağmen 1876 yılında Kanun-i Esasi’nin kabulü ile 

eğitim ve sağlık konularında sosyal politika uygulamaları başlatılmıştır 

(Koray, 2012: 125).  Daha sonra Cumhuriyet dönemi ile birlikte 

ekonomiye bağlı sosyal politikalar geliştirilmiştir. 

Cumhuriyet Dönemi Sosyal Politikaların Gelişimi     

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sosyal yönlü politikalar, Osmanlı 

Devlet’inden kalan kurumlar üzerine inşa edilmiştir. Çünkü uzun yıllar 

savaş içerisinde kalmış imparatorluktan sonra geriye hem kurum ve 

kuruluşlar hem de toplumsal sorunlar miras olarak kalmıştır. Dolayısıyla 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında mevcut imkânlar ile sorunlar çözülmeye 

çalışılırken yeni sosyal politika hedefleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

kapsamda erken Cumhuriyet Dönemi’nin sosyal politika konularını nüfus, 

sağlık ve ekonomi alanları oluşturmuştur (Özbek, 2006: 89).  

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ekonomik şartlara göre sosyal 

politikalar belirlenmiştir. Bu çerçevede Cumhuriyetin ilanından önce 1921 

tarihinde “Ereğli Havzası Maden İşçilerinin Hukukuna Mütedair Kanunu” 

ile işçilerin hem emeklerini hem de ruh ve beden sağlığını korumaya 

yönelik bir yasal düzenleme yapılmıştır. Daha sonrasında korunmaya 

muhtaç kadın ve çocuk işçilerinin çalışma koşulları ile ruh ve beden 

sağlıklarını koruma amaçlı 1930 yılında “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” 

çıkarılmıştır (Koray, 2012: 127-128). Fakat çocuk, genç ve kadın işçilerin 

korunmasına yönelik ilk özel hükümlerin ortaya çıkması Umumi 

Hıfzısıhha Kanunu ile mümkün olmuştur (Koç, 2005: 115). 

24 Nisan 1930 yılında kabul olan Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 

yedinci bölümünde çocuk ve kadınların korunması yönünden hükümler yer 

almıştır. Bu kapsamda 12 yaşından küçük çocukların maden, sanayi gibi 

ağır işlerde istihdam edilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca gece çalıştırılması 

yasaklanan 12-16 yaş aralığındaki çocukların günlük çalışma süresi de 8 
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saat ile sınırlandırılmış. Çalışan kadınlar içinde doğum izin süresi 

düzenlemesini içeren yasanın 155. maddesine göre, sağlık sorunu 

olmayanların doktor raporu ile kanıtlanmadığı sürece doğum öncesi ve 

sonrası üçer haftalık izinli sayılması hususu zorunlu kılınmıştır.  

Yapılan yasal düzenlemenin iş hayatındaki sorunların çözümünde 

yetersiz kalması yeni bir kanunun çıkarılmasına neden olmuştur. Çünkü 

çalışma hayatına ilişkin giderek artan tartışma ve sorunlar mevcut yasanın 

yetersiz kaldığının bir göstergesi olmuştur. Ayrıca Büyük Buhran sonrası 

devletin piyasada yer alması da istihdamı büyütmüş ve çalışma hayatının 

hukuksal olarak yeniden ele alınması ihtiyacını doğurmuştur (Özbek, 

2006; 127).  Dolayısıyla 8 Haziran 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu 

çıkarılarak kadın ve çocukların çalışma süreleri ile sosyal haklarına yönelik 

koruyucu ve önleyici tedbirler yeniden ele alınmış ve işçi ile işveren 

arasındaki ilişkilere yasal bir çerçeve kazandırılmaya çalışılmıştır. 

II. Dünya Savaşı’nın başlaması birçok ülkenin sosyal ve ekonomik 

yapısının bozulmasına neden olmuş, güvenlik ve savunma politikası diğer 

politikaların önüne geçmiştir. Bu yıllarda Türkiye savaşın içinde 

olmamasına rağmen ekonomik ve sosyal yönden olumsuz bir şekilde 

etkilenmiş, üretim ve ticari kapasite 1930’lu yıllardaki oranlara kadar 

gerilemiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin savunma harcaması 1938 yılında 

163 milyon lirayken 1944 yılında 4 kattan daha fazla arttırılarak 710 

milyon liraya yükseltilmiştir. Dolayısıyla savunma harcamasının bu denli 

yükseltilmesi sosyal politikaları durma noktasına getirmiştir (Özbek, 2006: 

143).    

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan sosyal ve 

ekonomik yıkımların ortadan kaldırılması ve yeniden sosyo-ekonomik 

kalkınmanın başlaması için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de harekete 

geçmiştir. Bu kapsamda ilk olarak 1945 yılında Çalışma Bakanlığı 

kurulmuştur. Bakanlık, 3008 sayılı İş Kanunu’ndan dolayı çalışma 

hayatına ilişkin konuların düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesinden 

sorumlu olmuştur (Koray, 2012: 130). Çalışma Bakanlığı’nın 

kurulmasından sonra iş ve işçi bulma hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla 

1946 yılında 4837 sayılı yasa ile de İş ve İşçi Bulma Kurumu kurulmuştur 

(Özbek, 2006: 226). Ayrıca 01.01.1946 yılında yürürlüğe giren 4792 sayılı 

Yasa ile İşçi Sigortaları Kurumu ile çalışan işçilerin ve 01.01.1950 yılında 

yürürlüğe konulan 5434 sayılı Yasa ile devlet memurlarının sosyal 

güvenlik hakları güvence altına alınmıştır (Koç, 2005: 118). Daha sonra 

02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile devlete belirli bir oranda 

prim ödeme karşılığında işverenlerin sosyal güvenlik hakları da 

korunmaya başlanmıştır. 
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Sosyal politika bağlamında istihdam ve iş gücü piyasası için 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çeşitli çalışmalar ile yasal 

düzenlemeler yapılmıştır. 1945’li yıllardan itibaren hız kazanan 

düzenlemeler farklı zamanlarda ihtiyaca göre yeniden ele alınarak değişik 

şekillerde günümüze kadar gelmiştir. Bu süreçte Türkiye’de 1980 ihtilalı 

gibi hem siyasal olaylar hem de 2001 ekonomik krizi gibi finansal krizler 

nedeniyle sosyal politikalar farklı dönemlerde sosyal ve ekonomik şartlara 

göre değişim geçirmiştir.  

2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ve 2006 yılında Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkarılarak çalışma hayatı 

şekillendirilmiştir. Günümüzde işgücü piyasasının çatısını Türkiye’de 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü (İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yürütmektedir. 

Bu kurumlar işgücü piyasasıyla ilgili politikalar geliştirmekte ve kararlar 

almaktadır. Bu kurumlar yanı sıra diğer bakanlıklar, iş mahkemeleri, 

odalar, borsalar, sendikalar ile belediyeler, işverenler ve iş arayanlar 

çalışma hayatına ilişkin çeşitli katkılar sunmaktadır. 

Günümüzde istihdama yönelik mesleki eğitim kursları, zorunlu 

istihdam, işçi sağlığı, iş ve mesleki danışmanlık hizmeti, iş kurma veya 

bulmaya yönelik kamusal hizmetler, finansal destekler, tazminat, ödenek, 

maaş vb. birçok sosyal politika araçları kullanılmaktadır. Bu kapsamda 11. 

Kalkınma Planı’nda çalışma hayatı ile istihdam konusu ele alınmıştır. 

11. Kalkınma Planı’nda “Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş 

fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika 

gerektiren grupların istihdamının artırılması temel amaçtır”  şeklindeki 

ifade ile hem istihdam hem de genç, kadın, engelli gibi dezavantajlı 

gruplara yönelik çalışma hayatına ilişkin bir hedef çizilmiştir (11. 

Kalkınma Planı, 2019: 141).   

İstihdama ve çalışma hayatına yönelik 11. Kalkınma Planı’nda yer alan 

politika ve tedbirlerden bazıları şöyledir (11. Kalkınma Planı, 2019: 141-

144): 

- Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve 

istihdamlarını artırıcı uygulama ve politikaların geliştirilmesi, 

- Kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılması sürecinde 

bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gibi iş ve aile yaşamını 

uyumlaştıran uygulamaların başlatılması,  

- Gençlerin işgücüne aktif katılımları desteklenerek istihdam 

edilmelerinin kolaylaştırılması, 

- Genç nüfusun işgücü piyasası için kalifiye eleman olmaları için 

mesleki eğitimin özendirilmesi ve yetenekler ile ve piyasa taleplerine 

uygun eğitim almalarının sağlanması, 
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-  Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilerek 

genç nüfusun işe başlamalarının kolaylaştırılması, 

- Engelli bireylerin işgücüne katılımı ile istihdamlarının arttırılması, 

- Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini artırmak 

için genel ve mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon, iş kurmak için hibe 

desteği ve iş ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi,  

- Engellilere daha iyi hizmet sunabilmek için iş ve meslek 

danışmanlarının niteliklerini geliştirecek uygulamaların başlatılması, 

-  Engellilere yönelik istihdam olanakları ile engelli istihdamına ilişkin 

teşvikler konusunda özel sektörün daha fazla desteklenmesi ve 

bilinçlendirilmesi, 

- Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların işgücü piyasasına 

katılımını sağlamaya yönelik hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif işgücü 

programlarının uygulanması ve katılımcıların programlar sonrasında 

istihdam edilmelerini kolaylaştırması, 

- Özel politika gerektiren gruplara yönelik işe yerleştirme hizmetleri ile 

bu gruba yönelik işgücü piyasasının ihtiyaçlarının daha fazla 

desteklenmesi, 

- Nitelikli işgücüne yönelik kariyer merkezlerinin arttırılması ve bu 

merkezlerde rehberlik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi,  

- Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak üzere 

gerekli ihtiyaçların karşılanması ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi, 

- Kıdem tazminatı reformunun başlatılması, 

- Beyin göçünün önlenmesi ve geri dönüşlerin artırılmasına yönelik 

araştırmaların yapılması.   

Türkiye’de Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Politika ve 

İstihdam Yönlü Uygulamalarda Kronikleşen Sorunlar 

Türkiye’de uygulanan sosyal politikaların verimliliği ile etkililiği uzun 

dönem tartışılan konular arasında olmuştur. Özellikle istihdam merkezli 

sorunlar için üretilen sosyal politikaların yetersizliğine yönelik eleştiriler 

getirilmiştir. 2019 yılı Aralık ayı itibariyle Türkiye’de işgücü niteliğindeki 

15 yaş ve daha yukarı yaş grubu nüfusu 61,9 milyon kişidir. Çalışabilir iş 

gücü sayısı 32,1 milyon iken istihdam edilen nüfus ise 27,7 milyon kişiye 

ulaşmıştır. İşgücü bakımında % 13,7 orana karşılık gelen 4,39 milyon kişi 

ise işsizdir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020). Dolayısıyla istihdam 

konusundaki mevcut politikaların niteliği ile işgücü piyasasının 

ihtiyaçlarını karşılaması konuları tartışılmaktadır. Özellikle nitelik 

yönünden işsiz bireylerin sahip oldukları beceri ve yeteneklerin işgücü 

piyasasının ihtiyaçları ile tam olarak örtüşememesi sonucu işsizlik 
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sorununun artarak devam etmesi (Görücü, 2019a: 127) sosyal politika 

uygulamalarının daha da eleştirilmesine neden olmuştur. 

Genç nüfusa sahip olan Türkiye’de genç istihdamının tam olarak 

gerçekleşememesi çeşitli nedenlere dayandırılmaktadır. Bu nedenlerden 

ilki, istihdam alanlarının sınırlı olmasıdır. Farklı istihdam alanlarının 

yeterince yaygınlaştırılamaması dar alanlarda ve geleneksel işlerde genç 

nüfusun yoğunlaşmasına neden olmuştur. Ayrıca bu durum uzun dönemde 

orta yaş sınıfına gelen gençlerin kalıcı bir meslekte istihdam edilmesine 

engel olabilmektedir.  

Gençlerin istihdam konusunda geride kalmasının bir başka nedeni de 

eğitim hayatı süresinde staj imkânlarından yeterince faydalanamamasıdır. 

Teorik eğitimi destekleyen uygulamalı eğitim şekli olan staj, kişinin 

sorumluluk alma, kurum kültürünü kazanma, mesleki becerileri geliştirme, 

meslek hakkında bilgi edinme gibi konularda fırsat sunmaktadır (Cuyler 

ve Hodges, 2015: 68). Bu kapsamda sınırlı olan staj imkânları nedeniyle 

gençlerin tam olarak mesleki eğitimlerini geliştirememeleri iş hayatına 

geçişlerini yavaşlatmaktadır.  

Mesleki ve teknik eğitim ile hem gençlerin işgücü piyasasına girmesi 

hem de çalışan bireylerin mesleki bilgi ve becerileri artırılması 

hedeflenmiştir. Böylelikle işgücü için gerekli olan kalifiye işgücünün 

yetiştirilmesi amaçlanmıştır (Korkmaz, 2015: 39). Ancak mesleki eğitim 

konusunda İŞKUR, halk eğitim merkezleri, orta öğretim ve 

yükseköğrenim kurumları, belediye, sivil toplum kuruluşları gibi birden 

fazla kuruluşların olması mesleki eğitim ve bilgi konusunda plan ve 

programlarının çoklu ve dağınık olmasına sebebiyet vermektedir. Bu 

kapsamda mesleki eğitim amaçlı 2017 yılında 89 binden fazla eğitim kursu 

açılmıştır (Anadolu Ajansı, 2018). Dolayısıyla parçalı ve dağınık olan bir 

sistemde istihdam da olumsuz etkilenecektir.  

İstihdam konusunda geri kalmış dezavantajlı gruplardan birisi de 

engellilerdir. Engellilerin istihdamı konusunda hem yasal dayanağın 

kapsamlı olmayışı hem de işverenlerin tutumları engellilerin geride 

kalmasına neden olmaktadır. Engellilerin istihdamına yönelik birçok 

düzenleme olmasına karşın en zorlu olan yönü işverenlerin engelli 

istihdamında isteksiz davranmalarıdır. Yasadan kaynaklı işyerlerinin fiziki 

şartlarını engelli bireye göre düzenleme zorunluluğu ve işverenlerin 

verimlilik konusundaki beklentileri işgücü piyasasındaki engelli istihdam 

oranını düşürmektedir (Gönülaçan, 2016: 112). Ayrıca engelli istihdamı 

konusunda mevzuatın güncel tutulamaması engellilerin yasal destek 

gücünü azaltmaktadır. Özellikle yasadan kaynaklı kota sistemi gereği 

işyerlerinde belirli bir çalışan sayısından sonra engelli istihdamının 

zorunlu olması işverenler bu sayının üstünde işçi çalıştırmayıp engelli 

istihdamını göz ardı etmektedirler (Şen, 2018: 146).    
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Engelli istihdamının çok düşük seviyelerde olmasının bir diğer nedeni 

de engellilere yönelik temel mesleki ve teknik eğitimin yetersiz olmasıdır. 

Eğitimini alamayan engelli bireyin nitelik ve kalifiye yönünden eksik 

kalması, istihdamını da oldukça zorlaştırmaktadır. Ayrıca yasal olarak kota 

sisteminin getirdiği kriterler ile işverenlerin istihdam bazlı aldıkları 

teşviklerin zayıf kalması işgücü piyasasında engelli istihdamını olumsuz 

etkilemektedir (Şen, 2018: 149-150). Dolayısıyla engelli bireyler gibi 

toplumdaki çeşitli dezavantajlı grupların istihdamına yönelik destekleyici 

ve kolaylaştırıcı hizmetlerin yaygınlaştırılarak bu durumdaki bireylere 

daha fazla odaklanılmalıdır (Görücü, 2019b: 1842). 

İstihdam alanında sorunlarla karşılaşan diğer bir grup ise kadınlardır. 

Engelli bireylerin karşılaştığı tutumlara benzer sorunlarla karşılaşan 

kadınlar ucuz iş gücü, uzun çalışma süreleri gibi sorunlarla da 

karşılaşmaktadır. Ayrıca kayıt dışı çalıştırılma durumu da kadın işgücünde 

erkek istihdamına göre daha fazla görülmektedir. Böylelikle çocuklarla 

birlikte kadınların da kayıt dışı istihdam yoluyla emekleri sömürülmektedir 

(Öztürk, 2007: 490). Bu tür olumsuz durumlar istihdam konusunda 

kadınların maruz kaldığı çeşitli ayrımcılıklardan bazılarıdır.  

İstihdam konusunda sorunlar yaşayan bir başka grup ise eski 

hükümlülerdir. Bu gruptaki bireyler yaşamlarını idame ettirmek için 

kendilerine uygun bir işte çalışmak istemelerine karşın “eski hükümlü” 

olma durumu dolayısıyla istihdam edilme ihtimalleri düşmektedir. 

Dolayısıyla sosyal hayattan soyutlanarak toplumun dışına itilen bu 

dezavantajlı bireyler tekrardan çeşitli riskli durumlarla karşı karşıya 

kalabilmektedirler (Karakartal, 2018: 73-74). Bu gruptaki bireyler 

özellikle mesleki ve teknik bilgilerinin yetersiz olması işgücü piyasasında 

yer almalarını zorlaştırmaktadır. Ayrıca kendilerine karşı toplumun ön 

yargılı olması eski hükümlüleri sosyal dışlanmaya iterken istihdam 

imkânlarını da kapatabilmektedir. Böylece toplumdaki etiketlenme 

duygusu ruhsal çöküntü ve umutsuzlukla birleşerek işsizlik ve maddi 

sorunlara yol açmaktadır (Karakartal, 2018: 77-78). 

Sosyal politika alanlarından birisi olan göçmenler de iş gücü konusunda 

zorluklar yaşamaktadır. Bu bağlamda çalışma hayatının temel 

göstergelerinden olan ücret, çalışma saati ve çalışma ortamı şartları gibi 

konularda çoğu kez ayrımcılığa maruz bırakılmaktadır. Ülkelerinden göçe 

zorlanarak başka ülke topraklarında yaşamak zorunda bırakılan bu bireyler 

gerek sosyal gerekse de iş hayatında bir sömürü aracı haline 

getirilmektedir. Özellikle göç alan çoğu ülkeler tarafından ucuz emek gücü 

ve düşük maliyet gözüyle bakılan bu grup bireyler, kayıt dışı istihdam için 

temel bir kaynak haline getirilmiştir (Koç vd., 2015: 87-88). Bu çerçevede 

günümüzde tarım, inşaat, tekstil, gündelikçilik vb. enformel sektörlerde 

kayıt dışı ve ucuz işgücü şeklinde çalıştırılan göçmenler bulunmaktadır. 

İstihdam alanında denetim ve takip konularında yetersiz kalınması iş hayatı 
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için göçmenler ucuz ve koşulsuz olarak her türlü şartlarda çalışabilen iş 

gücü olarak görülmüştür (Özkarslı, 2016: 183-185). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Toplumların sorun ve ihtiyaçlarını gidermek için ortaya konulan sosyal 

politikaların türü ve niteliği içinde bulunduğu şartlar ile imkânlar 

çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bu kapsamda her ülke kendi tarihi ve 

geleneksel yapısı ile siyasi ve idari sistemlerine uygun olarak sorun ve 

beklentilerine göre sosyal politikalarını ortaya koymuştur. Bu ülkelerden 

birisi olan Türkiye de imkânları çerçevesinde karşılaştığı sorunlara karşı 

sosyal politikaları uygulamaktadır. Ancak dezavantajlı bireylerin 

istihdama kazandırılması için geliştirilen uygulamalara karşın yine de bu 

gruplar farklı sorunlar yaşamaktadır. Özellikle genç nüfus, kadınlar, eski 

hükümlüler, göçmenler gibi grupların istihdam konusundaki eksiklikleri 

ile sorunları devam etmektedir. 

Engelli bireylerin istihdamı konusundaki yasal mevzuatın yeniden ele 

alınması bu alana katkı sağlayacaktır. Örneğin İş Kanununda engelli 

bireyin bedeni ve ruhsal yönden engellilik durumlarına uygun bir işte 

çalıştırılması gerektiğine dair genel bir hüküm getirilmiştir. Bu durum kimi 

zaman keyfi uygulamalara yol açabilmektedir. Bu nedenle engelli 

istihdamı ile ilgili mevzuat yeniden gözden geçirilebilinir. Ayrıca engelli 

bireylerin istihdamına yönelik destekleyici ve kolaylaştırıcı politika ve 

hizmetlerin daha fazla üretilmesi bu bireylerin imkân ve fırsatları daha çok 

yakalamasına yardımcı olacaktır.  

Çalışma alanlarının engellilik türüne göre belirlenmesi yerine şartlara 

göre hangi mesleklerin ne tür engelli bireye uygun olacağının belirlenerek 

güncel olarak takip edilmesi istihdama daha çok katkı verebilir. Ayrıca 

engelli bireyin mesleki ve teknik eğitiminin yaygınlaştırılması, niteliğinin 

arttırılması ve toplumu engellilerin istihdamıyla ilgili bilinçlendirme 

faaliyetlerinin genişletilmesi istihdama daha fazla destek sağlayacaktır.  Bu 

tür çözümlerin yanı sıra engelli istihdamında kullanılan kota sisteminin 

yeniden düzenlenerek daha fazla engelli çalışan istihdam eden işyerlerine 

ödül ve teşvikler verilmelidir.  

İstihdam hayatında kadınların karşılaştığı sorunların çeşit ve türleri 

artmaktadır. Bu bağlamda kadın çalışanlara yönelik işyerlerindeki diğer 

çalışanların gösterdiği olumsuz tepkiler kadın istihdamını olumsuz 

etkilemektedir. Doğum,  hamilelik vb. durumlarda tek taraflı iş fesihleri, 

fazla çalıştırılma, işyerindeki diğer çalışanlarca baskılanma gibi olumsuz 

durumlar kadınları iş hayatının dışına itebilmektedir. Dolayısıyla 

ayrımcılık, şiddet, baskı gibi durumlar ile kayıt dışı, uzun çalışma süresi, 

ücret gibi konular için yasal düzenlemeler ile denetim mekanizmaları daha 

etkili olmalıdır.  
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Gençlerin istihdam alanında daha fazla yer alması için mesleki eğitim 

ve stajların kapsam olarak genişletilmesi, bu alanda işverenlerin teşvik 

edilmesi ve genç nüfusun daha fazla bilinçlendirmesi gereklidir. Bunların 

yanında istihdam alanının büyümesi için ar-ge veya teknoloji destekli 

çalışmaların insan ve finans kaynaklarının daha fazla güçlendirilmelidir. 

Böylelikle ar-ge ve inovasyon çalışma merkezlerinin sayısının artırılması 

ile yeni istihdam alan ve imkânlarına ulaşma hızlandırılacaktır.  

Kadın iş gücüne benzer nitelikte göçmenlerin istihdam hayatında 

yaşadığı en önemli sorunu kayıt dışı çalıştırılmalarıdır. Bu durumdan 

kaynaklı olarak da niteliksiz ve düşük ücretle uzun saatler boyunca 

göçmenler çalıştırılmaktadır. Dolayısıyla yasal çerçevede göçmenlerin 

çalıştırılması ve kayıt dışı duruma düşürülmemesi amacıyla işyerlerinin 

denetimi, takibi ve yaptırım konuları yeniden ele alınmalıdır. 

Eski hükümlülerin istihdamda yer alamamasının en büyük sorunların 

başında toplumun kendilerine bakış açıları olmuştur. Çekince, korku, ön 

yargı gibi duygusal tabanlı toplumsal bakış açısına bağlı olarak istihdamda 

yer almaları zorlaşmaktadır. Bu nedenle toplumun bilinçlendirilmesi bu 

konuda atılacak en önemli adım olacaktır. Ayrıca eski hükümlülerin hem 

mesleki anlamda hem de temel eğitim anlamında yetersiz olması istihdama 

katılımı zorlaştıran diğer bir nedendir. Bu konuda eski hükümlü bireylerin 

veya hükümlülerin mesleki ve teknik eğitim alabilmeleri için ilgili kurum 

ve kuruluşlar eliyle eğitim ve projeler yapılabilinir. 

Sosyal politika yönünden istihdam konusunda yaşanan sorunları tek 

taraflı olarak politika ve uygulamalara ya da belirli bir taraf veya nedenlere 

bağlamak çözüm olmayacaktır. Dolayısıyla devletin sosyal politika 

bağlamında teşvikler, müdahaleler veya yasal düzenlemeler yoluyla hem 

normal durumdaki bireylerin hem de dezavantajlı konumdaki bireylerin 

istihdama dâhil olmasını sağlamaktadır. Ancak bununla beraber hem iş 

sahipleri hem de tüm bireyler özel de ise dezavantajlı bireyler istihdam 

konusunda sorunların çözümü için bilinçli olarak yaklaşmalıdır. Bu 

kapsamda işverenler dezavantajlı konumdaki bireylerin durumlarını fırsat 

şeklinde görerek maliyet ve emek avantajına dezavantajlı bireyler de insani 

ve yasal haklarını art niyet şekline çevirmemelidir.  
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SOSYAL MESAFE: KAMUSALLIĞIN YENİ GÖRÜNGÜSÜ 

OLARAK COVİD-19 (TÜRKİYE DENEYİMİ) 

Gülsüm Hekimoğlu 

GİRİŞ 

31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan şehrinde 

pnömoni; yani yaygın bilinen adıyla zatürre vakalarına uyumlu olguların 

bildirilmesiyle birlikte dünyada yeni bir dönem başladı. Vaka sayılarındaki 

artışla, durumun bulaşıcı özelliği ortaya çıktı ve kısa bir süre sonra 7 Ocak 

2020'de bu semptom kümesi, insanlarda daha önce tespit edilmemiş yeni 

tip koronavirüs (2019-nCoV) olarak tanımlandı. Bu virüsün yol açtığı 

COVİD-19, yaklaşık 200 ülkeyi kapsayan etkisiyle gittikçe şiddetlenerek, 

hayret verici ve yıkıcı bir hal aldı. Sonunda Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart 

2020 tarihinde pandemi ilan etti. Öyle ki,  bu çalışmanın kaleme alındığı 

bugün dünyada onaylanmış yaklaşık 5,78 milyon vaka ve yaklaşık 356 bin 

ölüm var.  

Şimdi apaçık bir geçiş sürecindeyiz. Bu süreç, bir ölçüde gerilimli, 

değişimin hâkim olduğu, kültürde, politikada ve ekonomide, tüm 

almaşıkları kaynaştıracak ya da püskürtecek belirsizlikleriyle fark edilen 

yeni bir dönem… Şimdi, yaşadığımız bu dönüşümün teorileştirilmesi 

zorunluluğu üzerinde duran ve toplumsal dinamiklerle ilgilenen birçok 

teorisyenin endişelerine eşlik ediyoruz. Örneğin, günümüzü ilişkisel 

sosyolojinin bakış açısından yorumlayan H. White’nin (White, 2010: 567-

586) ve ‘risk toplumu’ teorisi ile tanıdığımız U. Beck’in eserlerinde 

yeniden mesai yapıyoruz. Etrafımız müphemliklerle (ambiguity), 

‘yaşamsal güvensizliklerle’ ve ‘moral panikle’ sarmalanmış durumda. 

Çünkü “hesaplanamaz, yersiz ve kestirilemez (Beck, 2011: 277)  bir 

toplumsal sürecin içinden geçip gidiyoruz”. Bir taraftan gelecekle ilgili 

yoğun kaygı duyulan ve diğer yandan da toplumsal ve bireysel 

potansiyellerimizle ilgili olağanüstü umutlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. 

Son dönemlerde en sık karşılaşılan felaketler; eriyen buzullar, 

katledilen ormanlar, yok olan türler gibi ekolojik; zehirli endüstriyel atıklar 

ve nükleer patlamalar gibi teknolojik ya da Deli Dana, Kuş Gribi ve son 

olarak COVİD-19 salgını gibi sağlık alanında ortaya çıkan riskleri 

içermektedir. Oldukça tehditkâr olan bu gelişmeler, ilkin sadece sağlık 

bilimlerinin, fen bilimlerinin, teknolojinin konusu gibi görünüyor olsa da, 

toplumlardaki sonuçları ve etkileri açısından sosyolojik problem olarak 

belirmektedir. 

Bugün küresel belirsizlik, panik, korku, mücadele ve dezenformasyon 

sınırları aşındırarak hepimize bulaşmış durumdadır.  Bu noktada sosyal 
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bilimlere de büyük işler düşmektedir. Toplumsal hayat yeni belirsizliklerle 

kuşatılmış durumdadır. Artık ‘yeni normal’den bahsedilmekte ve bu yeni 

normalin nasıl tasarımlanacağı tartışılmaktadır. Bir yandan sürekli ‘sosyal 

mesafe’ ve kontrollü yeni yaşam telkin edilmekte, bir yandan da yeni 

‘biraradalıklar’ vücut bulmaktadır. İşte bu yüzden bu çalışmanın amacı, 

yeni toplumsal deneyimlerle şekillenen kamusallık tecrübelerini 

anlamaktır. Çalışmada COVİD-19 salgınının Türkiye’deki kamusallık 

deneyimini ne şekilde etkilediği çözümlenmek istenmiştir.  

Sosyoloji –Bourdieu’dan mülhem- insanlar arası fenomenlerin bilimsel 

çalışmasıdır. Dolayısıyla toplumsal yapının ve değişimin düzenlilikleri ve 

ilkeleri üzerinde çıkarım yapmamızı sağlayacak pek çok kuram sosyoloji 

tarafından kutlanmış ve bu bilimi derinden beslemiştir. Toplumsal 

gerçekliğin anlamlı kılınmasında, çokça kavramın, ilkenin, teorisyenin, 

kuramın olması, olumsuz bir durum değil; ama aynı zamanda bir 

zenginliktir. Dolayısıyla içinden geçip gittiğimiz bu tipik ve kritik yeni 

süreci sosyolojinin hediyelerinden biri olan “kamusal alan” kontekstiyle 

işlemek bu çalışmanın ana problemidir. Bu teorik dayanak Türkiye’deki 

toplumsal değişimin öznel alanına içkin yeni durumunu ele almak adına 

güçlü bir tutamak sunmaktadır. Sonraki başlıkta bu sınırlı metinde 

işlenebileceği şekliyle bu çalışmanın kuramsal omurgasını oluşturan teorik 

bilgiye yer verilecektir. 

1. KURAMSAL İZLEKLER 

Bilimin temellendirilmesine yardımcı olan ve eleştirel felsefenin atası 

olarak bilinen klasik düşünürlerden, çağdaş sosyoloji düşünürlerine 

varıncaya kadar birçok araştırmacı bugünkü kamusal alan kuramını 

mümkün kılmışlardır. Örneğin fırsat eşitliği, özgürlük ve demokrasinin ne 

denli önemli olduğunun anlaşılmasında büyük katkılar sunan Tocqueville, 

Locke ve Mill gibi düşünürlerde kamusallığın liberal yorumları görülür. 

İnsanların –toplanma, kanaatini dile getirme, düşünme, eyleme gibi-  

devletin müdahalesi dışında bağımsız alanları olduğu fikri, Locke’nin 

gelecek nesillere bıraktığı kıymetli bir düşünsel mirastır. Bu miras, 

“toplum ve devlet arasında aracılık eden, içinde kamunun kendisini, 

kamuoyunun oluşturucusu olarak örgütleyebildiği” (Hekimoğlu, 2019: 48) 

bir kamusal alan fikrini besleyen damarlardandır. Öyle ki, “Locke’nin Sivil 

Yönetim Üzerine İkinci İnceleme adlı ünlü kitabında dile getirmiş olduğu 

düşüncelere; Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, Amerikan Anayasası, 

Fransız Devrimi İnsan Hakları Bildirgesi gibi ünlü metinlerde de rastlanır” 

(Arslan, 2009: 215). Aynı şekilde Tocqueville (1994: 24) siyasi otoritelerin 

toplumun rızasına dayanması, sivil toplumun gelişmesi ve özgürlüklerin 

korunması gerektiğini söyleyen, kuvvetler ayrılığını savunan her türlü 

toplumsal ilkeyi destekleyerek kamusallığın deneyimlenmesinde güçlü 

katkılar sunmuştur.  
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Kamusallık fikri, “Kant’ın ‘aleniyet’ ilkesini hukuk ve tarih felsefesi 

açısından geliştirmesiyle teorik olgunluğa sahip bir yapıya kavuşmuştur” 

(Habermas, 2014: 200). Kamusallığın yokluğu durumunda adaletin de 

olmayacağı önermesi oldukça önemlidir. Evrensel bir etik ilke belirlemeye 

çalışırken, siyaset ve etiğin uzlaşım alanı olarak ‘kamusallık’ ilkesini 

ortaya koymuştur. Aleniyet, ahlak ve akıl; onun kamusallık ilkesini 

anlamaya çalışırken karşımıza çıkan anahtar kavramlardır. Aleniyeti; 

siyasal egemenliğin kamusal akıl karşısında çıplaklaşması olarak 

değerlendirir. Akıl aracılığıyla eleştiri, kamusallığın ruhudur. Ahlak, 

üzerinde en çok durduğu ilkelerden bir diğeridir. Ki, ödev ahlakına ve ödev 

bilincine yaptığı vurgu, Almanya’yı etkilemiştir. “Siyaset, ilkin ahlaka 

gerekli saygıyı göstermeden bir adım bile atamaz” (Kant, 1984: 260) ve 

aydınlanmanın gerçekleşmesi şüphesiz siyasetin ahlak yasası sınırları 

içinde olmasına bağlıdır. Anlaşılacağı üzere kamusal alanın;  aklın 

kamusal kullanımı ilkesiyle ve ahlak kaygısıyla hareket eden,  

düşüncelerini özgürce ileten bireylerin, serbest ve aleni bir eleştiri ortamı 

olarak kurgulanmasında Kant’ın yadsınmayacak katkıları olmuştur. 

Kamusal alan fikri ile bağlantı kurulabilen bir başka teorisyen de 

Hannah Arendt’dir. Totalitarizmin Kaynakları ve İnsanlık Durumu gibi 

eserleri, kamusal alan üzerinde çalışan araştırmacılar için kıymetli 

birikimler bulundurur. Arendt’in Kant okuması epey verimlidir, pek çok 

durumda Kant’dan çıkarsamalar yapmıştır. Kamu alanı ve özel alan 

arasındaki ayrımı Antik Kent Devletlerinin ortaya çıktığı dönemden beri 

çalışmıştır (Arendt, 2011). Antik Yunan üzerinde çalışırken, birleşimsel ve 

agonistik kamusal alanlar ortaya sermiştir. Arendt’in görünümler sahnesi 

olarak da ifade ettiği “agonistik kamu alanı, kahramanlık ve seçkinliğin 

öne çıktığı ve paylaşıldığı, erdemlerin sergilendiği bir alandır” 

(Yükselbaba, 2012: 124-125). Birleşimsel kamusal alanda ise, bireylerin 

(yurttaşların) uyumlu eylemi ön plandadır. Farklılığın ortaya çıkmasını 

sağlayan bu alanda çoğulluk hâkimdir. Kamusal gündemin ne olacağı ve 

kamusal ilginin nereye yönlendirileceği yurttaşlar tarafından 

belirlenecektir. Bu yönüyle kamusal alan, politik bir mayaya sahiptir. 

Arendt’in ifadeleriyle kamusal alan; “kalabalık bir kent meydanı değildir. 

“Kamusal alan insanların uyum içinde birlikte hareket ettikleri her yerde 

ve her zaman ortaya çıkar” (Yükselbaba, 2012: 126). Örneğin insanların 

bir oturumu, konuşmayı dinlemek için bir araya geldiklerinde ya da çevreci 

bir eylemde”…  

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü eseriyle siyaset teorisinde klasik 

sayılabilecek bir yapıt ortaya koyan Jürgen Habermas, bir kamusallık 

çalışmasında ismi anılacak en önemli teorisyen gibi görünmektedir. 

Devlet-toplum ilişkisini, kamuoyunu, bireylerin söylemsel ve eylemsel 

etkileşimini işlediği eserinde, sosyoloji için önemli bir kuramsal dayanak 

sunmuştur. Habermas’ın kamusal alandan kastettiği şey “ortak yaşamla 
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ilgili bir araya gelebilen, kısıtlanmamış bir tarzda konuşan, kanaatlerini 

ifade eden, tartışan ve yayınlayabilen bireylerin kamusal bir gövde 

oluşturabildiği bir alandır” (Hekimoğlu, 2019: 83). Habermas’ın söylemsel 

kamusal alan fikri, eleştirel teori için ve içinde taşıdığı özgürleştirici 

dinamikler için vazgeçilmezdir. Aynı zamanda bu model, politik katılımı 

önemsemiş olduğundan ve bunun için de konuşma (talk) eylemini 

vurguladığından sahici bir demokrasi uğraşısı için kapı aralamaktadır. 

Ancak bu model çok ve farklı açılardan eleştirilmiştir. Aynı zamanda 

Frankfurt Okulu’nun önemli teorisyenlerinden bir olan Habermas, adı 

geçen eserinde eleştirel teoriyi doyuracak bir analiz sergileyememektedir. 

Örneğin Nancy Fraser’e göre (2015: 109) “Habermas ın çalışmasının 

problemi, yalnızca liberal kamusal alanı idealize etmesi değil, aynı 

zamanda öteki, liberal ya da burjuva olmayan rakip kamusal alanları 

incelemeyi ihmal etmesidir. Ya da daha doğrusu Habermas’ın tam da bu 

öteki kamusal alanları ihmal etmesinden ötürü sonuçta, liberal kamusal 

alanı idealize ettiği söylenebilir”. 

Jürgen Habermas’ın asistanı olan Oskar Negt ve Adorno’nun arkadaşı 

olan Alexander Kluge, adeta Habermas’ın bıraktığı bu boşluğu doldurmak 

üzere çalışmışlardır.  Kamusal alanı Habermas’dan farklı bir biçimde 

kavrayan teorisyenler Habermas’ın ihmal ettiği ‘acaba burjuva kamusal 

alanının karşısında yer alan başka, hatta karşıt kamusal alan biçimleri 

olabilir mi’ sorusu üzerinde mesai yapmışlardır. Onlara göre Habermas’ın 

ortaya koyduğu burjuva kamusal alanının temel zayıflığı, farklı toplumsal 

tecrübelerini dışlıyor olmasına rağmen “yine de bütün olarak toplumu 

temsil ettiğini iddia ediyor olmasıdır” (Negt ve Kluge 2015:136). Bu 

noktada Negt ve Kluge’nin eserlerinin adının neden ‘Kamusal Alan ve 

Tecrübe’ olduğunu anlamak daha kolay olacaktır. Aynı zamanda madun 

ve proleter bir kamusal alan tecrübesi üzerine çalışan teorisyenlerce 

kamusal alan; “birbirinden farklı, ekonomik, politik ve teknik örgütlenme 

safhalarına tekabül eden farklı tipte kamusallıkların bir karışımıdır. Çoklu, 

çeşitli ve eşitsiz katılımcılar arasındaki söylemsel çekişmenin alanıdır” 

(Hansen, 2015: 162-163). 

Ezcümle, kamusal alan kavramı gerek deneyimsel farklılıklarından 

gerekse bilimsel ve gündelik dilde kullanılması bakımından, kimi 

karmaşıklıklar ve güçlükler içermektedir. Mimari, hukuksal ya da 

sosyolojiyle ilgili literatürde kavramın değişik açıklamaları 

bulunmaktadır. Lakin etraflıca bir tanımla kamusal alan; ortak yaşamla 

ilgili müşterek meseleler hakkında akıl yürüten özel bireylerin bir araya 

gelmesi durumudur. Bu alan eylemsel ve söylemsel bir etkileşim alanıdır. 

“Kamusal alan bir yanıyla toplumsal antagonizmaların ifade edilmesine 

ama bir yandan da bireyler arasında bir ortaklaşalık kurulması olasılığına 

tanıklık etmektedir” (Hekimoğlu, 2019: 45). Burada toplumsal mücadele 
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alanlarının dönüştürücü ve şiddet dışı potansiyelleri yatmaktadır. Burası, 

karşılaşmalar mekânıdır. 

1.1. Kamusal Alanın Üç Temel Karakteristiği 

Kamusal alanın tipik ve kritik üç temel özelliği; rasyonellik, aleniyet ve 

kolektivitedir. Bu başlıkta, söz konusu kriterler aktarılacak ve ilerleyen 

bölümde bu özellikler ölçüt tutularak Türkiye’nin COVİD-19 sürecindeki 

kamusallık tecrübesi irdelenecektir.  

İlgili literatürdeki kapsamlı okumalar sonunda görülecektir ki, kamusal 

alanın en can alıcı özelliklerinden biri rasyonalitedir. Weber’in en önemli 

çalışma alanlarından biri olan rasyonalite, amaca dönük olan akılcı eylem 

anlamına gelmektedir. Genellikle modernite üzerine çalışan ve modern 

dönemi çeşitli açılardan eleştiren araştırmacıların, akıl için her şeyi 

baskılayan hegemonik bir eylem gibi addettiği rasyonalite, bu imgesel 

anlamının dışında oldukça etkileyicidir. Kamusal alanı betimleyen bir 

eylem olarak rasyonel eylem, aklı kutsamanın ötesinde aklın 

özgürleşmesini esas alır. Rasyonalite, dünyanın ilkesel olarak 

bilinebileceğine göndermede bulunur. İşte bu kavrayış, kamusal alanın 

mayasını çalar. Şöyle ki, aklın kamusal kullanımı, olayları ve olguları 

değiştirmek için zorlayıcı bir güce sahiptir. Dolayısıyla “kamusallık ancak, 

şahsi görüşlerin bir kamusal topluluk çerçevesindeki akıl yürütme 

faaliyetleri içinde bir kamuoyu haline gelecek şekilde gelişmesi ölçüsünde 

gerçeklik kazanabilir” (Habermas, 2014: 357). Birlikte hareket etme 

yeteneği kazanmış kamusal ruhlu bir toplum için “bir akıldan, bir başka 

aklın yönlendiriciliği olmadan yararlanma yeteneksizliği” (Habermas, 

2014: 201) trajiktir. Bu açıdan kamusallık, aklın özgür kılındığı, 

müzakerelerin rasyonel argümanlara dayandırıldığı, sorgulayan, söyleyen, 

eyleyip dönüştüren rasyonel bir topluma işaret eder.  

Aleniyet ilkesi, kamusal alanın en temel karakteristiklerinden bir 

diğeridir. Aynı zamanda bu ilke, kamusal alan ile özel alanı birbirinden 

ayıran en temel ölçüttür. Sahici bir demokratik düzen; kurumsallaşmış 

kamusal alanların varlığına, işler kamusal alanlar ise aleniyete bağlıdır. 

Aleniyet kamuya karşı açık olmayı gerektirir. Aleniyet, toplumsal 

meseleleri ve kişileri kamusal akıl yürütmeye tabi tutar. Tüm siyasi ve 

toplumsal kararların kamuoyu merciinin önüne çıkarılması, toplumsal 

tahakkümden payını alan sayısız konu ve şahsa gün yüzüne çıkma fırsatı 

sunar. Üstelik aleniyet bir çeşit denetim mekanizmasıdır. Habermas’ın öz 

ifadeleriyle (Habermas, 2014: 300) “aleniyet, kamusal muhakemenin, hem 

egemenliğin yasama yoluyla temellendirilmesi hem de egemenliğin 

icrasının eleştirel denetimi ile bağıntısını güvencelemektedir”. Dolayısıyla 

siyasal egemenlik aleniyet yoluyla kamusal akıl karşısında 

saydamlaşabilir. Yasa koyucuların ve karar vericilerin eleştirel denetime 
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tabi tutulması adil, katılımcı ve eşitlikçi bir toplumsal düzen için 

kıymetlidir.  

Kamusal alanın en tipik üçüncü kıstası ise kuşkusuz kolektivitedir. 

Kamuoyunun, içinde kendini gerçekleştirebileceği bir alan olarak kamusal 

alanlar kolektif motivasyonların sonucudur. Ortak yarar üzerine kolektif 

biçimde bir araya gelmiş bireyler, siyasal ve toplumsal öznelere dönüşmüş 

olurlar. Özgür, görünür ve aktif olurlar. Kolektif biçimde bir araya gelmiş 

kişiler böylelikle, güç asimetrilerinin üstesinden gelip toplumsal tahakküm 

yapılarıyla baş edebilirler. “Üstelik ancak ve ancak kolektif eyleme ve 

karar alma süreçlerinden süzülüp gelmiş bir demokrasinin sahiciliğinden 

söz edilebilir. Sosyal bilimcilerin ve siyaset bilimcilerin sıklıkla 

yineledikleri gibi siyaset yalnızca yönetsel bir mekanizma değildir. 

Tanımayla, karşılaşmayla, birliktelikle içkin bir anlayıştır” (Hekimoğlu, 

2019: 151). Dolayısıyla kolektif söz ve edimi, kolektif karar alma 

süreçlerini işleten kamusal alan aynı zamanda demokrasinin kabıdır.  

2. TÜRKİYE KAMUSALLIĞINA İÇKİN YENİ BİR PROBLEM 

OLARAK PANDEMİ 

Bugün kamusal alanın ölüm çanlarını çalan kimi teorisyenler, kamusal 

alanın yukarıdaki sınırlı metinde aktarılmaya çalışılan temel 

karakteristiklerinden en çok kolektif ruhun tükendiğini ileri 

sürmektedirler. Bu sebeple COVİD-19 küresel salgınının kamusallığa olan 

etkileri Türkiye örneği üzerinden incelenirken değerlendirilecek ilk ölçüt 

kolektivite olacaktır. Kamusal alan dendiğinde akla sadece politik bir 

tavırla ve sistemi geriye ittirmek üzere bir araya gelmiş bireyler gelmez. 

Kamusal alan aynı zamanda sosyal pratikleri de kapsayan kültürel 

ilişkilerle alakalıdır. Akla sadece kural, eleştirel akıl yürütme ya da 

toplumsal prosedür değil ama aynı zamanda; karşılaşma, konuşma, ilişki, 

çatışma, dayanışma ve tanıma gibi kolektif edimler gelmelidir.  

Bugün tüm bu kolektif ruhun, ortak yaşama dair kaygıların ve kamusal 

tecrübelerin aşındığını savunan teorisyenler bulunmaktadır. Bireyin kendi 

hakkında düşünmesi ve eyleyebilmesi, bireysel çıkarlarını önemsemesi 

elbette bir günah değildir. Ancak “ben ve biz arasındaki mesafenin 

azalması ve ortak faydanın bireysel olana tercih edilmesi, aynı zamanda 

genelin çıkarları ile örtüşen bireysel tercihlerin mevcudiyeti toplum için en 

kıymetli rezervlerdir” (Aydemir, 2011: 67). İşte bazı araştırmacılar bu 

kıymetli rezervlerin yok olmaya başladığından endişe etmektedir. Bu 

yüzden kimi teorisyenler modern toplumlarda kamusal yaşamın ölümünü 

çoktan ilan etmişlerdir. Onlara göre kamusallık kültürünün mantığını 

çatırdatan ana eğilim bu bireyselciliktir.   

Söz konusu bireyselcilik; kendini inşa edebilen, yetinen, yaratan, 

kendine yeten bir birey olma durumunu anlatmamaktadır. Anlatılmak 

istenen bireyselcilik eğilimi; diğerkâmlıktan, sosyal kaygılardan ve 
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toplumsal yükümlülüklerden azade olma halidir. Bu yüzden Fukuyama 

(2009: 20) “aileleri, ulusları, mahalleleri bir arada tutan harç dokunun 

aşındığına” dikkat çeken bir ‘büyük çözülme’ çözümlemesi yapmıştır. 

Yine Bauman’a göre (2012) modern dönem, aidiyet hissi ve özgürlük 

ihtiyacı antinomisi arasında savrulup duran, bağsız ve bireyselleşmiş bir 

insan yaratmıştır. Bugün pek çok insan kamusallıktan kaçışın bir yolu 

olarak kendine ya da aileye sığınmaktadır. Belki de Baudrillard’ın Sessiz 

Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu adlı yapıtının temel izleği 

budur. Sennett’e göre toplumsal ilişkileri ihmal etme pahasına kendimize 

saplanıp kalmış olmamız, kamusal yaşamı formel bir yükümlülüğe 

dönüştürmüş durumdadır (Sennett, 2013). David Riesman’da Yalnız 

Kalabalık (2016) eserinde bu durumu çarpıcı bir biçimde duyurmaya 

çalışmıştır.  

Bunun dışında Giddens gibi kamusallığın ölümünü ilan etmekte aceleci 

davranmayan diğer bazı teorisyenler de bulunmaktadır. Ona göre (2008: 

156) yüksek teknolojilerin sunmuş olduğu imkânlarla birlikte; yeni 

kamusallık deneyimleri adına muazzam bir potansiyel bulunmaktadır. Bu 

potansiyel, açık diyalog, kamusal tartışma ve etkileşim için eşsiz bir 

fırsattır. Benzer şekilde Mahçupyan’a göre ‘kamusallığın krizi’ gibi bir 

sorun olsa olsa Batı toplumlarının meselesi olmalıdır. Çünkü ona göre 

kamusal alan Batı’da değil bizdedir. “Batı modernitesi, kendisine yeten bir 

birey tanımıyla ve bireyi kendi kendisinin ölçütü haline getirmekle 

kamusal alanı zaten dışlamaktadır. Oysa bizim geçmişimiz, bireyi 

toplumun önüne geçirmeyen bir kültüre dayanmakta; toplumsal ilişkiler 

sadakat, yardımseverlik gibi hasletler etrafında bütünleşmekte; böylece 

gerçek bir kamusal alanın önü açılmaktadır” (Mahçupyan, 2007: 27-29). 

COVİD-19 pandemisinin ortasında olduğumuz bugün (Mayıs, 2020) 

Giddens ve Mahçupyan gibi kamusallığa dair umutları olan teorisyenlerin–

en azından Türkiye deneyimindeki- haklılıklarına tanıklık ediyoruz.  

Türkiye’de ilk ölüm vakasının gerçekleştiği 11 Mart 2020 itibariyle 

artık neredeyse andımıza dönüşen ‘sosyal mesafe’ kavramı hayatımıza 

girdi. Her ne kadar otoriteler tarafından ‘sosyal mesafe’ olarak 

kavramsallaştırılmış olsa da, yaşanan ve vatandaşlardan istenen aslında 

fiziki bir mesafe idi. Çünkü yaşananların hemen arkasından izlenmesi güç 

ve farklı bir sosyal hareketlilik başladı. Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Milli 

Eğitim Bakanlığı gibi yapıların hemen bir araya gelmesiyle okullar tatil 

edildi. Bunlarla ilgili türlü uygulamalar hakkında öğrencilere ve ailelere 

bilgiler verildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olan vatandaşlara sunulan sokağa 

çıkmama tavsiyesi, bir süre sonra yerini sokağa çıkma yasağına bıraktı. 

Sonraki aşamada ise ekonomisinin başat unsuru madencilik olan, buna 

bağlı olarak solunum ve akciğer hastalıklarının görece yüksek olduğu 

bilinen Zonguldak’la birlikte tüm büyükşehir belediyelerinde -muhalefet 

partilerinin de ısrarcı önerileriyle- sokağa çıkma yasağı kademeli olarak 
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yaşama geçti. Sosyal güvencesi olmayanlar, yaşlılar, gençler, mavi 

yakalılar, toplumun her kesimi bundan farklı ölçülerde ve bir biçimde 

etkilendi.  

Üniversiteler ve diğer kurumlar her duyuruyu, değişikliği ve durumu 

her kademeye hızlıca ilettiler. Eğitimciler öğrencileriyle dijital ortamlarda 

sosyalleşmeye, meslektaşlar sanal ortamlarda işlerini ve programlarını 

sürdürmeye başladılar. Pek çok saygın üniversite ders içeriklerini paylaştı. 

Orkestralar başvurularını online gerçekleştirmeye başladı. Online müzeler 

gezildi. Online konserler verildi. Hatta nikâh tarihini ertelemek istemeyen 

çiftler uydu teknolojileri sayesinde hayatlarını birleştirdi. Annelerinin 

gelen misafire kolonya dökmesiyle dalga geçen gençler kolonya 

kuyruğuna girdi. Aşı karşıtı olan anneler ise hastane yolunu tuttu. Yeterli 

maddi durumu olanlar askıda ekmek kampanyaları başlattı. “İmkânı olan 

koysun, ihtiyacı olan alsın” notuyla balkondan iple sarkıtılan sepetlerin içi 

mahalleli tarafından dolduruldu. Kısacası sosyal mesafe döneminde 

ilişkiler yoğunlaştı.  

Özellikle sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket eden kimi belediyelerin 

ürettiği söz ve edimler, çatırdayan tarafları olsa da Türkiye’de 

kamusallığın ölümünü ilan etmekte aceleci davranamayacağımız gerçeğini 

ortaya koydu. Bir müzakere ve kriz masası kuran belediyeler bu süreçte 

işten çıkartılan ve toplumun dezavantajlı kesimlerine doğrudan ulaşmayı 

hedefleyen bir dizi eylem planı başlattı. Yardım paketlerinin yanında; 

askıda fatura, askıda ekmek, askıda bilet gibi kampanyalarla Türkiye’nin 

farklı illerindeki her yurttaş bu sivil yardımlaşmaya katılabildi. Belediye 

başkanlığı görevini muhalefet partisinden bir siyasinin yürüttüğü Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nin “hastalığı değil iyiliği bulaştıralım” sloganıyla 

başlattığı veresiye defterini kapatma kampanyası, iktidar partisi 

belediyelerine de ilham oldu. Bu kampanyalarda kimi zaman görevliler 

halktan gelen yardımları kenar mahallelerdeki bakkalları tek tek gezerek 

dağıttılar, kimi zaman da hayırseverler hiç tanımadıkları hatta ilk kez gidip 

gördükleri mahallelerdeki bakkallardaki borçları üstlendiler. Bazı 

valiliklere de (örn. Gaziantep Valiliği’ne) esin olan bu bağış hareketi 

neticesinde ‘zimem defteri kapatma’ kampanyaları başlatıldı. Farklı farklı 

şehirlerden pek çok hayırsever, binlerce ailenin borcunun kapatılması 

sorumluluğunun ve mutluluğunun paydaşı oldu. Öyle ki, Ankara 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Mayıs’ta başlatılan başka bir 

kampanyada sadece 3 saat içinde; 8032 su faturası ödendi, 6352 kişinin 

şehir içi ulaşım biletleri alındı ve 1367 kişiye ramazan yardımı yapıldı. 

Sosyolojinin konusu sosyal eylemlerdir. Örneğin “Weber, sosyolojinin 

çalışma alanını sosyal eylem olarak belirler. Sosyoloji bir sosyal eylem 

bilimidir” (Demirel, 2013: 361). Hem pandemi sürecinde insanların 

eylemlerinin anlamlandırılması ve araştırılması hem de kamusal alanın 

diğer ölçütünün rasyonalite olması nedeniyle pandeminin Türkiye’nin 
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kamusallığına etkilerini irdelerken değerlendirilecek diğer bir kıstas da 

rasyonel eylem olacaktır.  

Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık 2019’da Çin’de görülmeye başlanan 

vakaların ardından hemen 10 Ocak 2020 tarihinde COVİD-19 pandemisi 

ile mücadele etmek için bir danışma kurulu oluşturdu. Sağlık Bakanı’nın 

başkanlık ettiği ‘koronavirüs bilim kurulu’na; viroloji, enfeksiyon, göğüs 

hastalıkları, dahiliye ve yoğun bakım alanındaki başarılı akademisyenler 

davet edildi ve kurula ilerleyen günlerde yeni bilim insanları eklendi. Her 

gün online toplantılarla bir araya gelen bilim ekibi, üniversitelerdeki 

görevlerine devam etmelerinin yanında; televizyon, gazete ve sosyal 

medya aracılığıyla vatandaşları bilgilendirdikleri gibi; insanları bilimsel 

olmayan önerilerden koruma görevini de üstlendiler. Böylelikle pandemi, 

rasyonel bir akılla yönetilmeye çalışıldı.  

“Weber’in sebepler açısından kategorize ettiği sosyal eylemin ideal 

tipleri arasında geleneksel eylem de yer almaktadır. Buna göre geleneksel 

eylem, normlar, inançlar, alışkanlıklar ve görenekler tarafından belirlenmiş 

davranışlardır” (Aron, 2010: 458-459). Bu bağlamda salgın sürecinde 

Türkiye’de binlerce insanın rasyonel eylem yerine geleneksel eylemleri 

seçtiği görüldü. Kamu spotları, bilgilendirici TV programları ve gazete 

yazılarına karşın bazı yurttaşlar; akıl/bilim ile inançları/alışkanları arasında 

kaldı. Yani değerlerdeki belirsizlikler, kamusal alanı etkilemeye devam 

etti.  Örneğin virüsün yaygın bulaşma gücü önemli bir biçimde anlatılsa da 

Cuma namazlarının yasaklanmasına karşı çıkan cemaat, camilerin kilitli 

kapılarını zorlayınca polis müdahale etmek durumunda kaldı (Kaynak: 

https://www.milliyet.com.tr/, 20.04.2020). Çeşitli illerde cami önlerinde 

polis ‘Cuma namazı nöbeti’ tuttu. Verilere göre COVİD-19 vakalarının en 

az görüldüğü iller arasında olan Kars'ta vaka sayısı bir anda artış gösterdi. 

“Koronavirüse yakalanan bir hastanın iyileşmesinin ardından boğa kesip 

yemek daveti vermesi ve davete olan yoğun katılımdan sonra koronavirüs 

vakalarında patlama yaşandı. Akabinde bir de nişan töreni düzenlenince 

Kars COVİD-19 vakasının en yoğun olduğu illerden birine dönüştü. Bunun 

üzerine valilik ve belediye yetkilileri denetimleri sıklaştırdı. Polis ekipleri 

gün boyu kentte devriye gezmeye başladı” (Kaynak: 

https://www.ortadogugazetesi.com/, 16.05.2020). Benzer şekilde 

Kayseri’deki bir cenazeden sonra belde halkının toplu olarak verilen mevlit 

yemeğine katılması sonrasında çok sayıda kişiye virüs bulaştı. Bunların 

dışında da usa ve ciddiyete uzak pek çok sosyal eyleme tanıklık edildi. 

Polisler kepenkleri indirilmiş kıraathanelerde toplanan vatandaşları bastı. 

Hamamlarda kumar oynayanlar ve yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 

yasak partiler hakkında işlemler yapıldı. 

10 Nisan 2020 tarihinde gece yarısı başlayacak olan ilk sokağa çıkma 

yasağının, yasak başlamadan sadece iki saat önce duyurulması ise tam bir 

dönüm noktasıydı. Gece geç saatlerde (22.00 sularında) İçişleri 
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Bakanlığı’nın 31 kent için sokağa çıkma yasağı kararını ilan etmesi üzerine 

halk “market, fırın, benzinlik ve ATM'lere akın etti. Maskesiz ve eldivensiz 

sokağa çıkarak kuyruğa girenler sosyal mesafeyi de hiçe saydı” (Kaynak: 

https://www.sozcu.com.tr/, 11.04.2020). Bu duruma verilen tepkiler 

sonrasında İçişleri Bakanının istifasına neden olan panik ortamında –yine 

İçişleri Bakanının ifadeleriyle-  250 bin kadar insan hareketi görüldü. 

Avrupa ve Amerika’da benzerlerini gördüğümüz şekilde, yağmalarcasına 

rafların boşaltıldığı keşmekeş durumunu önlemek için ilerleyen hafta 

sonlarında da uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları, günler öncesinden 

duyurulmaya başlandı.  

Aklın kamusal kullanımının değiştirici ve zorlayıcı bir güce sahip 

olması, rasyonaliteyi kamusal alanın en önemli karakteristiklerinden biri 

yapar. Dolayısıyla bu süreçte rasyonel eylemle betimlenen bir kamusal 

alan oluşturma konusunda Türkiye deneyimi başarısız olmuş sayılabilir. 

Öyle ki, Kasapoğlu ve Akbal’ın çalışmasına göre (2020: 197) 

uygulanmaya çalışılan yüksek ve yaygın tedbirlerin %90 oranında 

biliniyor olmasına karşın, %55’i uygulanmamaktadır. Anomik, toplumuna 

yabancılaşmış ve kural tanımayan bireyler yüzünden rasyonalite, yerini 

moral paniğe bırakmış ve ortak yarar üzerine düşünen rasyonel bir kamusal 

alanın inşası kimi zaman ve durumlarda mümkün olamamıştır.  

Üçüncü ve son ölçüt olan aleniyet ölçütü açısından Türkiye’nin 

pandemi sürecini değerIendirecek olursak ‘koronavirüs bilim kurulu’ ilk 

irdelenmesi gereken çalışma alanı olarak karşımıza çıkacaktır. Böylesi 

hassas bir süreci rasyonel akılla yönetmek için kurulmuş olan bu kurul, 

toplantılar yaparak her akşam durum raporu vermeye başlamıştır. Bu 

süreçte hükümet “hem bireysel hem de sosyal dünyaları birbirine 

bağlaması açısından önemli bir alan olarak” (van Dijk, 2018, 251) sosyal 

medyadan da yaralanmıştır. Sağlık Bakanı, hayatını kaybedenler ile hasta 

sayılarını Twitter hesabından paylaşmayı sürdürürken, Bakanlığın internet 

sayfasından da "iyileşen, yoğun bakım ve entübe hasta" sayılarıyla ilgili 

güncel bilgiler kamuoyuyla sürekli paylaşılmıştır. Tüm bunlar aleniyet ve 

kamuya karşı açıklık noktasında, kamusallık ilkesi adına önemlidir. Ancak 

kurul kararları öneri niteliği taşımakta ve alınan kararları yürürlüğe koyup 

koymama tercihi kurula başkanlık yapan Sağlık Bakanına bırakılmaktadır. 

Söz konusu bilim ekibi, kararlarını tavsiye olarak bildirmekte, nihayetinde 

siyasi erkin inisiyatifine bırakılan süreç bu kurulu bir danışma heyetine 

dönüştürmektedir.  

Bu süreçte aleniyet ilkesine sadık bir kamusallık oluşturmak noktasında 

yeterince verimli olamadığımız söylenebilir. Zira meslek örgütlerinden ve 

siyasi parti temsilcilerinden hiç kimsenin alınmadığı bilim kurulu, farklı 

toplumsal kesimler tarafından eleştirilmiştir. Öyle ki, bazı sağlık 

çalışanları, kimi STK’lar ve meslek örgütleri, sahadan gelen bilgilerin 
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kamuoyuyla paylaşılan rakamlardan farklı olduğunu iddia ederek şeffaflık 

talebinde bulunmuşlardır.  

Aleniyet kriterindeki bir başka gedik de eko-politik dinamiklerle ilişkili 

olan temel sağlık ihtiyaçlarına erişim konusunda yaşanmıştır. Hükümetin, 

maskeleri ücretsiz dağıtacağını ilan etmesinin ardından maske satımı ve 

dağıtımı yasaklanmıştır. Ne var ki, maskenin ‘dağıtımının’ organize 

edilememesi neticesinde, maske satışı bir süre sonra yeniden serbest 

bırakılmıştır. Bu da, salgın sürecinde en temel sağlık ihtiyacını 

karşılamakta güçlük çeken, sosyal mesafesini koruyamayan, çalışmak 

durumunda olan toplumun dezavantajlı kesimlerinin olumsuz 

etkilenmesine neden olmuştur. Bu bakımdan salgının bir sınıfsal sorun 

olduğu düşünülmektedir. Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda 

olanlar, kalabalık evde yaşamak durumunda olanlar, evden çalışma imkânı 

olmayanlar ve çalışmak zorunda olanlar risk grubunda yer almaktadır. İşçi 

Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG) koronavirüs sebebiyle yaşamını 

yitiren işçilerin 11 Mart - 10 Mayıs tarihleri arasında en az 128 olduğunu 

söylese de bugün elimizde salgından kaynaklı ölümlerin mesleksel 

dağılımlarını içeren yetkililer tarafından kamuyla paylaşılmış bir veri 

bulunmamaktadır.  

Örneğin virüsün merkez üssü haline gelen Amerika’nın Chicago 

nüfusunun sadece %30’u siyahilerden oluşmasına rağmen, koronavirüse 

bağlı ölümlerin ~%70’ini siyahiler oluşturmaktadır. Bu durum Wisconsin 

eyaletinin Milwaukee kentinde de geçerlidir. Milwaukee'de nüfusun yüzde 

26'sı siyahilerden oluşmakta, ancak ölümün yüzde 81'i yine siyahi 

topluluğa aittir. Benzer biçimde Michigan eyaletindeki veriler de, corona 

virüsün daha çok siyahileri vurduğunu ortaya koymaktadır. Ülkede yapılan 

çalışmalardan elde edilen istatistikler, siyahların beyazlardan yaklaşık altı 

kat daha büyük bir oranda öldüğünü göstermektedir. Yetkilikler, siyah 

Amerikalıların sosyo ekonomik nedenlerle hastalığa daha yüksek 

oranlarda yakalandıklarını belirtmektedir (Kaynak: 

https://www.ntv.com.tr/, 07.04.2020).  

Bugün dünyanın pek çok yerinde bu gibi veriler ve deneyimler 

paylaşılıp durmaktadır. Bu da, hayatın neredeyse hiç olmadığı kadar 

çevrimiçi ortamlarda aktığı, konuşulup tartışıldığı ve online ortamlarda 

gerçekliğin yeniden üretildiği böylesi bir dönemde, salgına ilişkin 

bilgilerin kamuoyuyla şeffaf ve aleni bir biçimde paylaşılması 

hususlarındaki tartışmaları beraberinde getirmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada günümüz dünyasının en önemli problemi olan COVİD-

19 salgını, sosyolojik izlekten değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

oldukça devimsel bir sosyal olgu olan salgın, kamusal alan teorisiyle, 

Türkiye deneyiminin sınırları ve sınırlılığı içinde çalışılmıştır.  
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Toplumsal müzakere, katılım ve açık diyalog için eşsiz fırsatlar sunan 

yeni teknolojilerin yanında, toplumsal ilişkilerimizdeki özgül 

özelliklerinin kamusallığa yatkınlığı da söz konusudur. Bireyi toplumun 

önünde görmeyen toplumsal doku, diğerkâmlık ve yardımseverlik gibi 

kültürel hasletler, küresel salgın döneminde Türkiye’de kamusallığın 

mayasını çalmıştır. Güç asimetrilerinden, sosyal eşitsizlikten ve toplumsal 

tahakkümden etkilenen bireyler salgından daha olumsuz etkilenmiştir. 

Düzenlenen yardım kampanyalarıyla ve açılan toplumsal müzakere 

yolaklarıyla müşterek sorunumuzla ilgili bir araya gelen ve ortak 

problemlerimizle ilgili eyleyen bireyler, kamusal ruhlu bir kolektivite 

haline gelebilmişlerdir. COVİD-19’dan kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği 

11 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’deki bireylerin lügatine giren  

‘sosyal mesafe’ fiziki bir yalıtım haline dönüşmüş, ancak bireylerin ‘ortak 

yaşam’ üzerine biraradalığı pekişmiştir. Bu ölçüt kontekstiyle Türkiye 

deneyiminde; kamusallığın ölümünü ilan etmeyen teorisyenlerin 

haklılıklarına tanıklık edilmiştir.   

Kamusal alanı rasyonalite ilkesi üzerine kurmanın nedeni, aklın 

kamusal kullanımının dönüştürücü gücüdür. Dolayısıyla rasyonel eylem 

kamusallığın en önemli üç ölçütünden biridir. Bu nedenle salgın sürecinde 

rasyonalite ile tasvir edilebilecek bir kamusallık oluşturmak konusunda 

Türkiye, yeterince başarılı olamamıştır. Her ne kadar Türkiye’de salgın, 

rasyonel akılla yönetilmeye çalışılmışsa da, ülkedeki pek çok birey 

geleneksel eylem ve rasyonel eylem arasında kalmıştır. Kitle iletişim 

araçlarının her türlüsüyle koronavirüsün etkin bulaşma özelliği güçlü 

şekilde anlatılmış olsa da bazı bireyler göreneklerden ve normlardan 

vazgeçememişlerdir. Rasyonel eylemin yerini, moral paniğe bırakması 

durumu, pandemiyle mücadeleyi önemli ölçüde etkilemiştir. Ortak 

yaşamımızla ilgili müşterek sorunlarımızdan azade ve kural tanımayan 

bireyler, anomi ortamı yaratmışlardır.  Kolektivite kıstasında son derece 

güçlü bir kamusallık örneği gösterebilmiş olan Türkiye deneyiminde bu 

yüzden; rasyonel eylemle şekillenen bir kamusal alanın varlığı, bazı 

durumlarda mümkün olamamıştır.  

Son olarak salgının Türkiye’deki kamusallığı nasıl etkilediği aleniyet 

ölçütü açısından değerlendirilmiş ve rasyonalite ilkesindeki gibi iyi 

işlemeyen bir sürecin varlığı ortaya çıkmıştır. Tarihsel süreçteki diğer 

örneklerinden farklı olarak COVİD-19 salgınıyla ilgili daha çok bilgi, kişi 

ve olay yeni ve yüksek teknolojik olanaklarla birlikte daha görünür 

durumdadır. Kamu dünyası aleni, açık ve akışkan bir dünyadır. Dolayısıyla 

kamusal alan-devlet ilişkisinde devletin kamusal alana karşı 

sorumlulukları bulunmaktadır. Devlet, böylesi bir halk sağlığı krizinde 

kendine ait tüm işleyişlerin aleniyet ilkesine uygun olduğundan emin 

olmak durumundadır. Olup biten her şeyin halka paylaşılması, hem 

vatandaşları sürecin dışına itmeyecek ve onların bilinç ve sorumluluk 
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almalarını sağlayacak hem de devlet kamuya karşı yükümlülüğünü yerine 

getirmiş olacaktır. Dahası, muhalif ve birbiriyle rekabet eden ya da çatışan 

herkesin her deneyimden ve birbirinden öğrenmeye ve karşılıklı temasa 

ihtiyacı vardır. Özelliklede Türkiye deki toplumsal sürecin kendiliğinden 

yönelimi bunu getirmekte, gerektirmekte ve istemektedir. 

Yeni teknolojiler sayesinde, COVİD-19’la ilgili daha çok kişi, bilgi, 

durum ve olgunun geçmiştekine göre daha görünür ve erişilebilir olması, 

COVİD-19 küresel salgınını diğerlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Bu 

bakımdan salgınla mücadeleye devam edildiği bugün Türkiye’de, somut 

biraradalıklara bağlı bulunmayan, sınırları olmayan farklı bir kamusal alan 

tecrübesinden bahsetmemiz mümkündür. Kitle iletişim araçları, özellikle 

de sosyal medya kamu ile ilgili konuların ulusal ve evrensel düzeyde 

tartışılmasını kolaylaştıran hatta bu kamusal etkileşimlere tüm yurttaşların 

aktif bir biçimde katılmasını sağlayan yolaklar açmıştır. Kolektif biçimde 

bir araya gelmiş kişiler, güç asimetrilerinin ve salgının olumsuz etkilerinin 

üstesinden gelmeye çalışmışlardır. Ortak ve yaşamsal bir sorun üzerine 

fikirlerini müzakere edebilen bireyler söylemsel ve eylemsel etkileşim 

alanları ile toplumsal konsensüs imkanları yaratmışlardır. Salgın sürecinde 

kamusal alanların yeni görüngüleriyle karşılaşılmıştır ve bu alanlar sürekli 

dinamiktir. İçinde bulunduğumuz küresel salgın sürecinde bugün, pratikte 

iyi gitmeyen tüm yönlerine karşın Türkiye’de bir kamusal alan 

tecrübesinden bahsetmemiz mümkün görünmektedir. 
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